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ที� ลอ.น. 07004/2560  

        วนัที� 13 กรกฎาคม 2560 

 

เรื�อง  แจ้งมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม แฟคทอรี�
แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ครั 5งที� 1/2560 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม แฟคทอรี�แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุรวม WHAPF”) ขอแจ้งมติที�

ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ครั 5งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2560 เมื�อเวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์

ฟอร์จนู ชั 5น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู โดยมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าร่วมประชมุ ณ เวลาเปิดประชมุด้วยตนเอง

และรับมอบฉนัทะทั 5งหมด 85 คน นบัจํานวนหน่วยลงทนุได้ 703,352,733 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของหน่วยลงทนุที�ออก

และจําหนา่ยแล้วทั 5งหมด มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดงันี 5 

วาระที� 1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART 

เป็นกองทรัสต์ที�รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็น

หน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 

WHAPF และการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืม

เงนิของกองทรัสต์ WHART 

1.1 พจิารณาอนุมตักิารแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวม WHAPF ที�โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART และรับค่าตอบแทนจาก

กองทรัสต์ WHART เป็นหน่วยทรัสต์ 

  มต:ิ   

(1)  อนมุตัิการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวม WHAPF ที�โอนให้แก่ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

(“กองทรัสต์ WHART”) และรับคา่ตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็นหน่วยทรัสต์ มลูค่าทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม 
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WHAPF ที�โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART อตัราการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) แผนการลงทนุใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF การดําเนินการต่าง ๆ ที�นําเสนอข้างต้น ตลอดจน

การดาํเนนิการตา่ง ๆ ตามที�จําเป็นและเกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 

(2) อนมุตัิมอบอํานาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 5 

1) ดําเนินการตามที�จําเป็นและเกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF 

ปฏิบตัิตามแผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที�โอน

ให้แก่กองทรัสต์ WHART และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็นหน่วยทรัสต ์

มลูค่าทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที�โอนให้แก่กองทรัสต์ WHARTเท่าที�ไม่

ขัดหรือแย้งกับมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ ตามคําสั�งหรือคําแนะนําของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และ/

หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้อง รวมทั 5ง

ดําเนินการติดต่อกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยงานราชการ

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื�อการดงักลา่ว  

2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผูกพัน เพื�อการโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวม WHAPF ที�โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART การโอนทรัพย์สินและ

ภาระของกองทุนรวม WHAPF ที�โอน รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที�ของกองทุนรวม 

WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART  

3) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ

ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ แต่งตั 5ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจในการ

ดําเนินการดังกล่าวตาม 1) และ/หรือ 2) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบ

ผลสาํเร็จ 

4) มอบอํานาจให้บริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าว

ข้างต้นทกุประการเพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 

 -  เห็นด้วย  765,468,250 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  95.25 
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 -  ไม่เห็นด้วย  22,340,824 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.78 

 -  งดออกเสยีง  15,805,216 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  1.97 

  ของจํานวนหน่วยลงทนุทั 5งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุที�มาประชมุ 
 

1.2 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ 

  มต:ิ  
 
  (1)  อนมุัติให้กองทรัสต์ WHART ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมภายหลงัจากการแปลงสภาพ
กองทนุรวม WHAPF โดยการลงทนุในกรรมสิทธ̂ิและสทิธิการเช่าในที�ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังานที�ตั 5งอยู่
บนที�ดินนั 5น รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื�น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที�ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงานและสาํนกังาน โดย
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั 5งนี 5 ในราคาไม่เกิน 3,090 ล้านบาท (ชําระในวนัที�กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม) ซึ�งประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซื 5อขายที�ดินและสิ�งปลกูสร้าง ค่าซื 5อเครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ค่าทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) นอกจากนี 5 สาํหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 
3) กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึ�งมีค่าเช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าที�ต่ออายอุีกจํานวน 100 
ล้านบาท (ซึ�งจะชําระเมื�อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) โดยทรัพย์สินที�กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ�มเติมในครั 5งนี 5 
(“ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม”) ได้แก ่อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากดั (มหาชน) (“WHA”) บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ 5ง จํากดั (“ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ 5ง”) และ บริษัท แวร์เฮาส์ 
เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั (“แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”) (รวมเรียกว่า “WHA Group”) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 5 
 

รายละเอยีดทรัพย์สนิที�
จะลงทุนเพิ�มเตมิ 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ซึ�ง
ตั Gงอยู่ที�ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) สิทธิการเช่าบางส่วนในที�ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที�ดินเลขที� 
106329 และ 140154) โดยมีเนื 5อที�เช่าประมาณ 50 ไร่ 46.25 
ตารางวา1 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

                                                           
1 ที�ดินแปลงนีอยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตที�ดิน 
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นับตั 5งแต่วนัที�กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ�มเติม พร้อมคํามั�น
ของ WHA ที�ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายกุารเช่าอกี 30 ปี  

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จํานวน 5 หลงั 
ขนาดพื 5นที�เช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร2 
พื 5นที�เช่าหลงัคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื 5นที�
เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร3 พร้อมสิ�งปลกู
สร้างและทรัพย์สินอื�น ๆ อันเป็นส่วนควบของที�ดินและอาคาร
จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั 5งแต่วันที�
กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ�มเติม พร้อมคํามั�นของ WHA ที�ให้
สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายกุารเช่าอกี 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธ̂ิในเครื� องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและ
ทรัพย์สินอื�นที� เ กี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง  และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที�ดินและอาคารคลังสินค้าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน พื 5นที�อาคารคลังสินค้าและสํานักงาน และพื 5นที�เช่า
หลงัคา โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม. 3) ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื 5นที� ในการนี 5 กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
สําหรับพื 5นที�ที�ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที�กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี  สําหรับพื 5นที� เ ช่าอาคารคลังสินค้าและ
สาํนกังาน และ 25 ปี สาํหรับพื 5นที�เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมผีู้ เช่า

                                                           
2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที�กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทนุ มีขนาดพืนที�เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดีมีพืนที�
ที�ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที�ประมาณ  47,221.00 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนื�องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า นอกจากนี พืนที�เช่าในบางอาคาร
มีการตกลงในเงื�อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืนที�เช่าอาคารและพืนที�เช่าตามสญัญา ทังนีการประเมินราคาทรัพย์สินคํานวณ
จากพืนที�เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 47,221.00 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
3 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืนที�เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี 
พืนที�ดงักล่าวเป็นพืนที�ที�ผู้เช่ารายหนึ�งในโครงการมีสิทธิใช้เป็นลานจอดรถ เนื�องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า ทังนี ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
คํานวณพืนที�เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี 
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ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระทําการที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป ทั 5งนี 5 ใน
ระหว่างการชําระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว  กองทรัสต์ WHART จะให้
สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที�เกี�ยวโยงกันกับ WHA ในอันที�จะ
เช่าหลงัคาดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอื�น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที�กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัรา
ค่าเช่าไม่ตํ�ากว่าอตัราค่าเช่าที� WHA รับชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่
กองทรัสต์ ณ ขณะนั 5น ๆ และเท่ากับหรือไม่ตํ�ากว่าอตัราค่าเช่าที�มี
ผู้ เช่ารายอื�นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิในการ
เช่าหลงัคา”)  

เมื�อ WHA และ/หรือ บคุคลที�เกี�ยวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการ
เช่าหลังคาตามเงื�อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว 
หน้าที�การชําระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สัญญาตกลง
กระทําการเป็นอนัสิ 5นสดุลง ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระทําการที�กองทรัสต ์WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป 

2. สําหรับอาคาร E1 (บางส่วนซึ�งมีขนาดพื 5นที�เช่าประมาณ 1,598 
ตร.ม.) ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม. 3) ซึ�งมีผู้ เช่าอยู่ในปัจจุบนั มีสญัญาเช่าฉบบัที�จะครบกําหนด
อายกุารเช่าในวนัที� 31 ธันวาคม 2560  หากครบกําหนดอายกุาร
เช่าวันที� 31 ธันวาคม 2560  ดังกล่าวแล้ว ผู้ เช่าในอาคาร E1 ไม่
เช่าอาคาร E1 ต่อ หรือ อยูใ่นระหว่างการเจรจาสญัญาเพื�อต่ออายุ
การเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่ชําระค่าเช่า  WHA จะชําระค่าเช่าสําหรับ
ช่วงระยะเวลาหลงัจากครบกําหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะ
มีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 3 ปีนับแต่
วนัที�กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระทําการที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป 

3. การลงทนุเพิ�มเตมิในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 3) นี 5 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้า
ทําสญัญาดงันี 5 

3.1. สญัญาเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างกับ WHA (ซึ�งเป็นเจ้าของ
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กรรมสทิธ̂ิในที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง)  

3.2. สญัญาซื 5อขายงานระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์กบั WHA  ซึ�ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สินอื�นๆ ในโครงการดงักลา่ว และ 

3.3. สญัญาจํานอง (เพื�อรับจํานองทรัพย์สิน)  

4. เนื�องจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) มีระบบดับเพลิงที�
เชื�อมต่อกับเครื�องปัmมนํ 5าดับเพลิง (Fire Pump) ซึ�ง WHA เป็น
เจ้าของ และ มิได้โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ดังนั 5น ในเวลาที� 
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ยังคงเชื�อมต่อเครื�องปัmมนํ 5าดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบ
ดบัเพลิงใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้สญัญาเช่าที�ดินพร้อม
สิ�งปลกูสร้าง 

รายละเอยีดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัมลูคา่ของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทุนนั 5นให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี 5ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการแปลง
สภาพและลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
19) (อาคาร C และอาคาร M) ตั Gงอยู่ที�ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กรรมสิทธ̂ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร 
C และอาคาร M) จํานวน 2 หลงั ขนาดพื 5นที�เช่ารวมประมาณ 
14,099.56 ตารางเมตร 

(ข) กรรมสิทธ̂ิในสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ อันเป็นส่วนควบ
ของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที�ดินและอาคารคลังสินค้าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
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กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบันกองทนุรวม WHAPF ซึ�งเป็นผู้ เช่าช่วงที�ดินในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ให้ 
WHA ใช้ที�ดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) เพื�อเป็นที�ตั 5งอาคาร C และอาคาร M ดงันั 5น 
เมื�อกองทรัสต์ WHART รับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทนุรวม 
WHAPF แล้ว กองทรัสต์ WHART จะเป็นผู้ มีสทิธิการเช่าช่วงใน
ที�ดินดงักล่าว 

2. ในปัจจุบัน พื 5นที�อาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน โครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ยงัมผีู้ เช่าไม่
ครบเตม็จํานวนพื 5นที� ในการนี 5 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ชําระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาํหรับพื 5นที�ที�ยงัไม่มผีู้ เช่า ณ 
วนัที�กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี สําหรับ
พื 5นที�เช่าอาคารคลังสินค้าและสํานักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระทําการที�กองทรัสต ์WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป 

3. การลงทุนเพิ�มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) นี 5 
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี 5 

1.1. บนัทึกยกเลกิการชําระเงินค่าใช้ที�ดินกับ WHA ซึ�ง WHA ได้
ทําไว้กบักองทนุรวม WHAPF เพื�อเป็นค่าใช้ที�ดินในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) 
(อาคาร C และอาคาร M) 

1.2. สญัญาจะซื 5อจะขายทรัพย์สิน (อาคารและสิ�งปลกูสร้าง) กับ 
WHA ซึ�งเป็นเจ้าของอาคารและสิ�งปลกูสร้าง และ 

1.3. สญัญาซื 5อขายงานระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์กบั WHA ซึ�ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สินอื�นๆ ในโครงการดงักลา่ว 

รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
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Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร 
M) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนั 5นให้เป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี 5ชวนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื�อการแปลงสภาพและลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ 
WHART 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลกูกา) ตั Gงอยู่ที�ตาํบลลาํลูกกา 
อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

(ก) กรรมสิทธ̂ิในที�ดิน 1 โฉนด (โฉนดที�ดินเลขที� 1346) เนื 5อที�ดิน 
12 ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา4 

(ข) กรรมสิทธ̂ิในอาคารโรงงาน ห้องเย็น และสํานักงานโครงการ 
WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) จํานวน 1 หลงั ขนาดพื 5นที�
เช่ารวมประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร และพื 5นที�เช่าลานจอด
รถประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสิทธ̂ิในสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ อันเป็นส่วนควบ
ของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที�ดินและอาคารโรงงาน ห้องเย็นและสํานกังาน
ของโครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลกูกา) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พื 5นที�อาคารโรงงาน ห้องเ ย็น และสํานักงาน 
โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) มีผู้ เช่าครบเต็ม
จํานวนพื 5นที�แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที�กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุปรากฏว่ามีพื 5นที�อาคารโรงงาน ห้องเย็น และสํานกังานที�ยงั
มีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื 5นที� ในการนี 5 กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื 5นที�ที�
ยังไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื 5นที�เช่าอาคารโรงงาน 

                                                           
4 เนือที�ดินดงักล่าวเป็นเนือที�ดินบางสว่นของเนือที�ดินทังหมดตามที�ปรากฏในโฉนดที�ดิน ปัจจบุนัที�ดินแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัแบ่งแยกโฉนด 
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ห้องเย็น และสํานักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที�
กองทรัสต์ WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป  

2. การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) 
นี 5 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี 5 
2.1. สัญญาจะซื 5อจะขายทรัพย์สิน (ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูก

สร้าง) กบัดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ 5งซึ�งเป็นเจ้าของที�ดิน 
อาคารและสิ�งปลกูสร้าง และ 

2.2. สญัญาซื 5อขายงานระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์กบั ดบับลิว
เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ 5งซึ�งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื�นๆ ใน
โครงการดงักล่าว 

รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics (ลําลกูกา) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนั 5นให้เป็นไป
ตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี 5
ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการแปลงสภาพและลงทุนเพิ�มเติมของ
กองทรัสต์ WHART 

(4) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ตั Gงอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี G ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวดัระยอง 

(ก) กรรมสิทธ̂ิในที�ดิน 2 โฉนด (โฉนดที�ดินเลขที�  34269 และ 
39798) เนื 5อที�ตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา5 

(ข) กรรมสิทธ̂ิในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลงั ขนาดพื 5นที�เช่า
รวมประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร6 

(ค) กรรมสิทธ̂ิในสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ อันเป็นส่วนควบ

                                                           
5 ที�ดินแปลงนีอยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตที�ดิน 
6 โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที�กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทนุ มีขนาดพืนที�เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดีมีพืนที�ที�ปรากฏตาม
สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที�ประมาณ  15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนื�องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า นอกจากนี พืนที�เช่าในบางอาคารมีการตกลงใน
เงื�อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืนที�เช่าอาคารและพืนที�เช่าตามสญัญา ทังนีการประเมินราคาทรัพย์สินคํานวณจากพืนที�เช่า
ตามสญัญา กล่าวคือ 15,568.79 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
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ของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที�ดินและอาคารโรงงานและสํานักงานของ
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจบุนั แม้พื 5นที�อาคารโรงงานและสาํนกังาน โครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) มีผู้ เช่าครบเต็มจํานวนพื 5นที�แล้ว 
อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที�กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามี
พื 5นที�อาคารโรงงานและสํานักงานที�ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวน
พื 5นที� ในการนี 5 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื 5นที�ที�ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ  วันที�
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื 5นที�เช่า
อาคารโรงงานและสํานักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทั 5งนี 5 เงื�อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทํา
การที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าทาํกบั WHA ต่อไป 

2. การลงทุนเพิ�มเติมในโครงการ Omada Aerospace Factory 
(ระยอง)  นี 5 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญา
ดงันี 5 
2.1. สัญญาจะซื 5อจะขายทรัพย์สิน (ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูก

สร้าง) กับแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ซึ�งเป็นเจ้าของที�ดิน 
อาคารและสิ�งปลกูสร้าง และ 

2.2. สญัญาซื 5อขายงานระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์กบั แวร์เฮาส์ 
เอเซีย อะไลแอนซ์ซึ�งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื�นๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว 

3. ในการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ Omada Aerospace 
Factory (ระยอง) กองทรัสต์ WHART จะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไข
ของสญัญาเช่าฉบบัเดิมระหว่างแวร์เฮาส ์เอเซีย อะไลแอนซ์ และ
บริษัท โอมาดะ อินเตอร์เนชั�นแนล (ไทยแลนด์) จํากดั (“ผู้ เช่า”) ซึ�ง
แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ได้ตกลงยินยอมให้ผู้ เช่าสามารถ
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ดําเนินการก่อสร้างอาคารบนที�ดินที�เช่าหรือต่อเติมทรัพย์สินที�เช่า
เพื�อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�เช่าเพื�อขยายพื 5นที�คลงัสนิค้าเพิ�มเติม
ในบริเวณที�ดินที�เช่าซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของทรัพย์สินที�จะซื 5อจะขาย  

ผู้ เช่าอาจให้บริษัท ดบับลิวเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้
ก่อสร้างและตอ่เตมิและให้ผู้ เช่าเช่าอาคารและสว่นต่อเติมดงักล่าว
ก็ได้ อาคารที�ก่อสร้างเพิ�มเติมและส่วนต่อเติมนั 5นจะไม่ถือเป็นสว่น
ควบของที�ดินซึ�งเป็นทรัพย์สินที�จะซื 5อจะขาย ดังนั 5น เมื�อกองทรัสต์ 
WHART รับโอนทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวมาแล้ว จะผูกพัน
ตามเงื�อนไขดังกล่าว อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ WHART อาจจะ
พิจารณาเข้าลงทนุเพิ�มเติมในอาคารที�ก่อสร้างเพิ�มเติมและสว่นต่อ
เติมดงักล่าวในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้าลงทนุเพิ�มเติมนั 5น 
กองทรัสต์ WHART จะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART 
เป็นสาํคญั ทั 5งนี 5 การลงทนุเพิ�มเตมิในอาคารที�ก่อสร้างเพิ�มเติมและ
ส่วนต่อเติมดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

นอกจากนี 5 หากกองทรัสต์ WHART ปฏิเสธในการเข้าลงทุน
เพิ�มเติมดังกล่าว ผู้ เช่ายังจะสามารถใช้ประโยชน์ในอาคารที�
ก่อสร้างเพิ�มเติมและส่วนต่อเติมได้ ทั 5งนี 5 เมื�อครบอายุสญัญาเช่า 
หรือเมื�อมีการเลกิสญัญาเช่าก่อนครบอายสุญัญาเช่า ผู้ เช่ามีหน้าที�
รื 5อถอนอาคารที�ก่อสร้างเพิ�มเติมและสว่นต่อเติมและทําทรัพย์สนิที�
เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการส่งมอบทรัพย์สินที�เช่าคืนให้แก่
กองทรัสต์ WHART ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนั 5นให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนังสือชี 5ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการแปลงสภาพและลงทุน
เพิ�มเติมของกองทรัสต์ WHART 

ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพื 5นที�โดยสรุปดงัตอ่ไปนี 5 

 เนื 5อที�ดินรวมประมาณ    88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา 
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(ส่วนที�กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พื 5นที�เช่าอาคารทั 5งหมดในสว่นที�   85,867.20 ตารางเมตร7 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พื 5นที�เช่าสว่นลานจอดรถทั 5งหมดในสว่นที�  6,464.00 ตารางเมตร8 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พื 5นที�เช่าสว่นหลงัคาของอาคารทั 5งหมดในสว่นที�  37,303.80 ตารางเมตร 

 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 
 การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิจะอยู่ภายใต้เงื�อนไขดงัต่อไปนี 5  

1)  WHA, ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ 5ง และ แวร์เฮาส ์เอเซีย อะไลแอนซ์ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการ และ/
หรือ ที�ประชมุผู้ถือหุ้น (ถ้าจําเป็น) ของบริษัทตน ให้เช่าและขายทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART และ
ได้ดําเนนิการใด ๆ เพื�อให้ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเตมิดงักล่าวพร้อมสาํหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART แล้ว  

2)  ไม่มีประเด็นที�ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี�ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

3)  ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตั 5งทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ 
และระเบยีบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง และ 

4) การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม 
WHAPF แล้วเสร็จภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที�การยกเว้น ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็น
กองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย 

                                                           
7 อย่างไรก็ดีมีพืนที�ที�ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ที�ประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนื�องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า นอกจากนี 
พืนที�เช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงื�อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืนที�เช่าอาคารและพืนที�เช่าตามสญัญา ทังนีการประเมิน
ราคาทรพัย์สินคํานวณจากพืนที�เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 84,934.99 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
8 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที�กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืนที�เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี 
พืนที�ดงักล่าวเป็นพืนที�ที�ผู้เช่ารายหนึ�งในโครงการมีสิทธิใช้เป็นลานจอดรถ เนื�องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า ทังนี ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
คํานวณพืนที�เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี แตคํ่านวณจากพืนที�เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 4,124.00 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
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  (2)  อนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART แต่งตั 5งบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้
ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรัสต์ WHART และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สนิซึ�งกองทรัสต์ WHART 
ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมนี 5 
 
  (3) อนมุตัิมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัต่อไปนี 5 

1) กําหนดรูปแบบการเข้าลงทนุเพิ�มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 

รวมถึงราคาที�เหมาะสมในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม การแต่งตั 5ง WHA เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

2) เจรจา จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที�แสดงถึงสทิธิที�จะซื 5อ เช่า

และเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซื 5อจะขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาซื 5อขายงาน

ระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์ และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาจํานอง (เพื�อ

รับจํานองทรัพย์สิน) และ/หรือ สญัญาตกลงกระทําการ และ/หรือ สญัญาเช่าพื 5นที�หลงัคา 

และ/หรือ สัญญาอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง การจดัหาประโยชน์ สาํหรับทรัพย์สนิที�จะลงทนุ

เพิ�มเติมเพิ�มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ที�มอียู่เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART 

กบั WHA Group และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เมื�อกองทนุรวม WHAPF ได้รับอนมุตัิ

จากผู้ ถือหน่วย กองทรัสต์ WHART ได้รับอนมุตัิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสํานกังาน ก.ล.ต. 

ให้ดําเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม 

รวมทั 5ง ดาํเนนิการติดต่อกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน

ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื�อการดงักลา่ว 

3) เข้าทําสญัญาแต่งตั 5งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ หรือแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาแต่งตั 5ง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพื�อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ 

WHART 

4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ

ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั 5ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจ

ในการดําเนินการดงักลา่วตาม 1), 2) และ 3) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบ

ผลสาํเร็จ และ 
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5) ใช้ดลุพินิจในการที�จะเข้าลงทนุหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่

เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และ/หรือ กําหนด 

เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่างๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเงื�อนไขหรือผลแห่ง

การเจรจาตอ่รองกบัเจ้าของทรัพย์สนิ และ/หรือ ผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ WHART 

จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุน

ของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ 

WHART และ/หรือ ผู้ ถือหน่วย หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร 

ทั 5งนี 5 เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยลงทุนที�กลายมาเป็นผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHARTเป็นสาํคญั 

  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 (โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหน่วยที�มีสว่นได้เสยีในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที�
เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ�มเติมและกลุ่มบคุคลเดียวกันในมติ
ดงักลา่ว) 
 

 -  เห็นด้วย  608,810,402 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  94.10 

 -  ไม่เห็นด้วย  22,087,519 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.41 

 -  งดออกเสยีง  16,058,521 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.48 

 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั 5งหมดของผู้ ถือหน่วยที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.3 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงนิของกองทรัสต์ WHART และการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการ

กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เพื�อการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และชําระหนี Gเงินกู้ตาม

สัญญากู้ของกองทุนรวม WHAPF ที�โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุน

รวม WHAPF 

  มต:ิ 

  (1) อนุมัติให้กองทรัสต์ WHART ดําเนินการกู้ ยืมเงิน โดยอาจกู้ จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึ�งอาจเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสต ีในจํานวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้ ระยะ
สั 5นประมาณไม่เกิน 4,061,000,000 บาท (สี�พนัหกสิบเอ็ดล้านบาท) ประกอบด้วยวงเงินกู้ ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 
3,300,000,000 บาท (สามพนัสามร้อยล้านบาท) เพื�อลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม วงเงินกู้ ระยะยาวจํานวนประมาณ
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ไม่เกิน 511,000,000 บาท (ห้าร้อยสบิเอ็ดล้านบาท) เพื�อชําระคืนเงินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF ที�จะรับโอน
มาจากกองทนุรวม WHAPF ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF  และวงเงินกู้ ระยะสั 5นจํานวนประมาณไม่เกิน 250 ล้าน
บาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกรณีที�กองทรัสต์ WHART จะต้องคืนเงินประกันการเช่าและการบริการที�นําไปลงทนุใน
ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม อนมุตัิให้มีการให้หลกัประกันในการกู้ ยืมเงินครั 5งนี 5 ในรูปของ (1) การจํานองทรัพย์สนิหลกัของ
กองทนุรวม WHAPF ที�กองทรัสต์ WHART จะได้รับจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม 
และ/หรือ การโอนสทิธิการเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสทิธิอย่างมีเงื�อนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสทิธิอย่างมีเงื�อนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่าที�มีอายมุากกว่า 
3 ปี (4) การจดทะเบียนสทิธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์ประกันภยั เป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกันการกู้ยืมอื�น ๆ ตามที�ผู้ กู้  และผู้ ให้กู้ อาจตกลงร่วมกันกําหนด
เพิ�มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน และอนมุตัิให้นําเงินประกันการเช่าและการบริการ มาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม 

  (2) อนมุตัิมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัต่อไปนี 5 

1) พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาท ิจํานวน

เงินกู้  อตัราดอกเบี 5ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน คํามั�น การดํารงสดัส่วน

ต่างๆ ของกองทรัสต์ WHART ตามที�ตกลงกบัผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที�มตทิี�ประชมุผู้

ถือหน่วยลงทนุไม่ได้กําหนดไว้ และเท่าที�ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

และ/หรือ ตามคําสั�งหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้อง รวมทั 5งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด 

ๆ เพื�อการดงักลา่ว 

2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน หรือ

สญัญา หรือข้อผกูพนัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสาร

ใด ๆ เกี�ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ

กู้ยมืเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว 

3) การเข้าทําสญัญากู้ยืมเงิน สัญญาหลกัประกัน และสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน

ระหว่างกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 
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4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ

ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั 5ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจ

ในการดําเนินการดงักล่าวตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการ

ดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 (โดยไม่นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยที�เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสต)ี 

 -  เห็นด้วย  686,793,855 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  96.88 

 -  ไม่เห็นด้วย  22,092,519 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.12 

 -  งดออกเสยีง  27,700  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ถือหนว่ยที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื�อให้สอดคล้องกับการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF และแผนการแปลงสภาพ 

  มต:ิ  

(1) อนมุตักิารแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม WHAPF ในส่วนที�เกี�ยวกับการโอนทรัพย์สนิ
และภาระของกองทนุรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยแลกเปลี�ยนกบัหนว่ยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ WHART 
เพื�อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF การเลิกโครงการ
จัดการกองทนุรวม WHAPF การชําระบญัชีของกองทนุรวม WHAPF และวิธีการกระจายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื�อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม WHAPF 

  (2) อนมุตัิมอบอํานาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 5 

1) ดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมคําหรือข้อความในโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF ตามที�

จําเป็นและเกี�ยวข้อง เพื�อประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และปฏิบตัิตาม

แผนการแปลงสภาพ เท่าที�ไม่ขัดหรือแย้งกับการแก้ไขเพิ�มเติมถ้อยคําหรือข้อความใน

โครงการจัดการกองทนุรวม WHAPF ตามคําสั�งหรือคําแนะนําของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/

หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้อง รวมทั 5ง
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ดําเนินการติดต่อกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื�อการดงักลา่ว 

2) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ

ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั 5ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจ

ในการดําเนินการดงักลา่วตาม 1) ข้างต้น เพื�อให้การดาํเนนิการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

 -  เห็นด้วย  765,721,555 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  81.54 

 -  ไม่เห็นด้วย  22,072,519 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.35 

 -  งดออกเสยีง  15,820,216 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  1.68 

  ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมด 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตักิารเลกิกองทุนรวม การชาํระบัญชี และการแต่งตั Gงผู้ชาํระบัญชี 

 มต:ิ 

 (1) อนมุตัิการเลกิกองทนุรวม การชําระบญัชี และการแตง่ตั 5งบริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระบญัชี 

 (2) อนมุตัิมอบอํานาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 5 

1) ดําเนินการตามที�จําเป็นและเกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการเลิกกองทนุรวม การชําระบัญชี 

และดําเนินการชําระบญัชี และติดต่อกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื�อการดงักลา่ว 

2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนั เพื�อการเลิกกองทนุรวม 

การชําระบญัชี และการแต่งตั 5งผู้ชําระบญัชี 

3) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ

ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั 5ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจ

ในการดําเนินการดงักลา่วตาม 1) และ/หรือ 2) ข้างต้น เพื�อให้การดาํเนนิการดงักล่าวประสบ

ผลสาํเร็จ 
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  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 

 -  เห็นด้วย  765,736,555 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  81.54 

 -  ไม่เห็นด้วย  22,057,519 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.35 

 -  งดออกเสยีง  15,820,216 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  1.68 

  ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมด 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั Gงให้บุคคลอื�นที�มใิช่บริษัทจัดการเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

 มต:ิ อนุมัติการแต่งตั 5งบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ�งเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที�ได้รับการแต่งตั 5งภายใต้สญัญาแต่งตั 5งผู้ จัดการกองทรัสต์สําหรับกองทรัสต์ WHART 

ระหว่างทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ ลงวนัที� 8 ธันวาคม 2557 คงเป็นบคุคลที�ทําหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญา

ก่อตั 5งทรัสต์สาํหรับกองทรัสต์ WHART แทนบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุ

รวม WHAPF 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 (โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการแต่งตั 5งผู้จัดการ

กองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนั) 

 -  เห็นด้วย  609,606,907 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  94.23 

 -  ไม่เห็นด้วย  21,519,619 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.32 

 -  งดออกเสยีง  15,829,916 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.45 

  ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั Gงให้บุคคลอื�นที�มใิช่ผู้ดแูลผลประโยชน์เข้าเป็นทรัสต ี

 มต:ิ อนมุัติการแต่งตั 5งให้บริษัทจัดการ (คือ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด) ซึ�ง

เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ WHART คงเป็นทรัสตีตามสญัญาก่อตั 5งทรัสต์ แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม WHAPF 
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ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 (โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีสว่นได้เสยีเป็นพเิศษในการแต่งตั 5งทรัสตีและ

กลุม่บคุคลเดียวกนั) 

 -  เห็นด้วย  687,357,055  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  96.96 

 -  ไม่เห็นด้วย  21,519,619 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.04 

 -  งดออกเสยีง  37,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

  ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที� 6 พิจารณารับทราบข้อเสนอแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปัจจุบัน (บางฉบับ) ใน
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART 

 รับทราบการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาตกลงกระทําการฉบับปัจจุบนัระหว่างกองทรัสต์ WHART และ WHA 

ฉบบัลงวันที� 12 ธันวาคม 2557, วนัที� 29 ธันวาคม 2558 และวนัที� 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับหน้าที�ของผู้ ให้

สญัญาเกี�ยวกบัพื 5นที�เช่าสว่นหลงัคา 

 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม แฟคทอรี�แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 
 โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั 


