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  วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 2/2561 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิ วเอชเอ  

พรีเมี่ยม โกรท 
 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่4 

3.  สรุปรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 

4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์  และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

5. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี) 

6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ  

7. วตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทนุ และจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

8. รายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมตุิฐานส าหรับปีตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม – วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

9. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เก่ียวโยงกนั 

10. ความเห็นของทรัสตี                                                                                                                                                               

11. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 

12. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

13. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

14. แผนที่สถานที่จดัประชมุ 

15. ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ  พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART") เห็นสมควรให้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเวลา 12.00 น. 
แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 14 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุจ านวน 8 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

การประชุมสามญัประจ าปี 2561 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 23 
เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้หมด 167 คน นบัจ านวนหน่วยทรัสต์ได้ 779,856,389 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 39.7080 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART โดยมติแต่ละ
วาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 

วาระท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2560 

วาระท่ี 3  รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2560  

วาระท่ี 4  รายงานการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2561 

 โดยรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่ว
เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยไว้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 แล้ว 
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่  2 วาระที่  3 วาระที่  5 (โปรดพิจารณาเงื่อนไขในวาระที่  4 และวาระที่  5) วาระที่  6 และวาระที่  7 ที่จะ
น าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นีเ้ป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 (โปรดพิจารณา
เงื่อนไขในวาระที่  4 และวาระที่  5) วาระที่  6 และวาระที่  7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นีใ้ห้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่น
ดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาต่อไป 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  สิทธิการเช่า  และสิทธิการเช่า ช่วง
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน
และลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ 
รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง  และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 
("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ") ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่า
ช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”), บริษัท เซ็นทรัล 
ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) 
(รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

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

1.1 สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมี
เนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.2 สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 
1) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 
ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และ
พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก 
WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.3 กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

                                                 
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
ปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
ส านักงานที่ยังไม่มีผู้ เช่า  เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
ตอ่ไป 

(2) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคง
ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าช่วงใน
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่า
เช่าหลงัคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบคุคล
อื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อยกวา่ 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่  WHA รับช าระค่าเช่า
หลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่า
อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา
ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่า
หลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สดุลง ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA ตอ่ไป 

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

พร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

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

3) สญัญาจ านองกับ WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สินเป็นประกันการให้
เช่าตอ่อีก 30 ปี) 

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์  และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

 
(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่

ต าบลบ่อตาโล่ และต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา2 

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

2.2 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จ านวน 1 หลงั ขนาด

                                                 
2  ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เมื่อ
Central WHA Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 
กองทรสัต์ WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของทีดิ่นทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่
ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รับอนมุติัจากส านกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central 
WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART 
จะเข้าลงทนุดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและ
ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี้ เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั 
Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 



6 
 

พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร  

2.3 กรรมสทิธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ 
Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)  

หมายเหตุ: 

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

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

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

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ Central WHA 
Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้
เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

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

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

3.2 สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
จ านวน 2 หลงั (แบง่เป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 
คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม

                                                 
4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562   
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ประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 
26,112 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุด
วันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 

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

หมายเหตุ: 

(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั  (ในฐานะผู้มีสิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN 
Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากดั) ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท 
ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด) หรือสญัญาเช่า
ช่วงที่ดิน (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) 
(แล้วแตก่รณี) เฉพาะสว่นท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้
นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ใน
กรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตาม
สญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามการเจรจากับกองทรัสต์ WHART 
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA 
KPN Alliance ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

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

(3) ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic 
(Thailand) Co., Ltd. ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบัน และสญัญาเช่าฉบับ
ดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
หากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า 
หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเช่าแตผู่้ เช่ายงัไมช่ าระคา่
เช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance 
ช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว 
จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(4) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคง
ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมี
ผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยตลอดระยะเวลาดงักล่าว ฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่จะช าระคา่เชา่แทนอีกฝ่ายหนึง่ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่หลดุพ้นจากหน้าที่ใน
การช าระค่าเช่าก็ได้ ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป 
ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้
สิทธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั 
WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่า
เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราค่าเช่าที่ WHA หรือ WHA KPN Alliance รับช าระค่าเช่า
หลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่า
อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA และ WHA KPN 
Alliance ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ 
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WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป และ WHA หรือ WHA KPN 
Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA มีสทิธิที่จะโอนสิทธิในการ
เช่าหลงัคาและหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

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

1)  สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่า
ช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) 

2)  สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน กบั WHA KPN Alliance 
(ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) และ 

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

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

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

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

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

4.3 กรรมสทิธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์

                                                 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ DSG HSIL 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ
ปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบ
เต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

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

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ DSG HSIL ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 4. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวม                                172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี           156,534.61 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี            13,822.00 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
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 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี            35,212.00 ตารางเมตร 
 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้เป็นรายละเอียดทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติม 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ากัด ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม ด้วยการ
พิจารณาจาก รายได้ (Income Approach) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 

(บาท) 

บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อนิเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั1 

บริษัท แกรนด์ แอส
เซท  

แอดไวเซอร่ี จ ากดั2 

มูลค่าราคาประเมิน
ต ่าสุด 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

656,300,000  
 

735,000,000  656,300,000  
 

โครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วังน้อย 63)  

2,234,000,000  2,198,000,000 2,198,000,000 

โครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

835,600,000  863,000,000  835,600,000 

โครงการ DSG HSIL 450,000,000  462,000,000 450,000,000 

รวม 4,175,900,000  4,258,000,000  4,139,900,000  

หมายเหตุ  1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

รายละเอียดราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
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ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าซือ้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เ ก่ียวข้อง  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่
อายุอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เ ก่ียวข้อง) ทัง้นี  ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  จ านวน 
4,464,500,000 บาท เป็นราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 สรุปรายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3  

รายละเอียดรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมตุิฐาน 
(Pro-forma) รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8   

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

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“WHA”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้
ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ให้ขาย เช่า หรือ เช่าช่วงทรัพย์สิน
ดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ WHART และได้ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART 
แล้ว  

(2) ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียน
ยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และการปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านอง
เป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง 
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หรือไมส่ามารถด าเนินการได้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความเสีย่งดงักลา่วไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(3) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและ   

(4) กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ให้
ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง
เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน
ของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัท่ีแสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ เช่า 
หรือเช่าช่วง และเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน และ /หรือ 
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สิน 
และ/หรือ สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สิน) และ/หรือ สญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคา และ/
หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้และทรัพย์สนิอื่นท่ีเก่ียวข้อง การจดัหาประโยชน์ส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อกองทรัสต์ WHART 
ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น 

3) เข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
WHART 

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

5) ใช้ดลุพินิจในการที่จะเข้าลงทนุหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่
เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด 
เปลีย่นแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่ง
การเจรจาตอ่รองกบัเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของ
กองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART 
และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทัง้นี ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นี เ้ป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์  WHART โดยมีโอกาสจะท าให้
รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจาย
ความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
แหลง่ที่มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

บริษัทฯ เห็นวา่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
การลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  WHART ตาม
เหตแุละผลที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น  

นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์  WHART จะซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์ WHART จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่
จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณา
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นวา่มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิซึง่ก าหนด
ไว้ไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) และส าหรับโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 
30 ปี ซึง่มีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50,000,000 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการ
ต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)  ซึง่เป็นราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาประเมินทรัพย์สิน
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รวมที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
เกินร้อยละ 10 เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการ
คลงัสนิค้า ซึง่จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทัง้บริหารจดัการทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ 
WHART ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี ้เนื่องจาก WHA เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของตนเอง ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์  
WHART จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมื่อครัง้จดัตัง้กองทรัสต์ WHART ที่ก าหนดไว้
ในสญัญาตกลงกระท าการฉบบัจดัตัง้กองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้รายละเอียดจะเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของ
อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ท า
การเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกับกองทรัสต์ WHART กับ
อัตราค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า
อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้
บริหารงานในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แตต้่น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคาร
โรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความช านาญในการบริหารจดัการ และมีทีมงานด้านตา่ง ๆ ที่มีประสบการณ์และมี
ประสิทธิภาพ โดย WHA นัน้ถือว่าเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นอย่างดี การแต่งตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART  

ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อกองทรัสต์ WHART 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบับคุคล
ที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวของ
กองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ  จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิ
การเช่าช่วง หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าช่วง หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย WHA ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน Central 
WHA Alliance, WHA KPN Alliance และ WHAVH ดงันัน้ การที่กองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ จึงเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 
โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กับบคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) แล้วด้วย
ความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) ไม่
เป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 2 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 3 วาระที่ 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไข
ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5) วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิ
การเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 3 วาระที่ 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 4 และ
วาระท่ี 5) วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  3 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่ เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3  

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 
4,464,500,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ใน
อาคาร และคา่ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญา
เช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่ง
จะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุ
ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่ม
ทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน 
และ (3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โครงสร้างเงินทนุที่จะใช้ใน
การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของอตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจุบัน 
ในสว่นของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ เห็นควรให้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 
299,180,000 หนว่ย 

โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนด
โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะ
ตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกั
ลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) (ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็น
จ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้ที่ 3) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุเพื่อลงทุนในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิ
การเช่าช่วงเพิ่มเติมดงัรายละเอียดในวาระท่ี 2 และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อมุง่
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และสร้างผลตอบแทนในรูปผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนีก้ารที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
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กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน และบริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถสง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาดรองเพิ่มขึน้ อีกทัง้กองทรัสต์ WHART จะสามารถกระจาย
ความเสีย่งจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั 

ทัง้นี  ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ บริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการและบริหารกองทรัสต์ WHART ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งรวมถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการน าเงินของกองทรัสต์ WHART ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น รวมทัง้การหาผลประโยชน์ การซือ้ เช่าจ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรที่
จะน าเงินประกันการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ มาใช้เป็นเงินทุนในการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าการน าเงินประกนัการเช่าและการ
บริการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะช่วยให้กองทรัสต์ 
WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจะท าให้ต้นทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมต ่าลงซึง่คาดวา่จะสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดีขึน้ โดยในการ
ลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นี  ้บริษัทฯ มีความประสงค์จะด าเนินการให้กองทรัสต์ WHART 
น าเงินประกันการเช่าและการบริการ ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะได้รับจากผู้ เช่าจ านวนประมาณ 
45,000,000 บาท มาใช้เพื่อลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงการ
บริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ WHARTด้วย 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ อาทิ การก าหนดจ านวนเงิน
ประกนัการเช่าและการบริการท่ีจะน ามาใช้เป็นเงินทนุ การก าหนดโครงการท่ีกองทรัสต์ WHART จะน า
เงินประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการมาใช้เป็นเงินทนุ รวมถึงการแตง่ตัง้ 
และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เป็นส าคญั รายละเอียดของการน าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือ
ชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 
299,180,000 หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART กบัหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในปัจจุบนัจ านวน 1,963,977,172 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,263,157,172 หนว่ย และกองทรัสต์ WHARTจะน าเงินประกนัการเชา่และการบริการมา
ใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเตมิในจ านวนประมาณ 45,000,00 บาท รวมถึงขอให้
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือ
ว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่
เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจ 
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1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย และจ านวนเงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใช้
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 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทนุ และวตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทนุ และจดัสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทนุเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ได้น าเสนอทุกประการ เนื่องจากบริษัทฯ  คาดว่าการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินที่เล็งเห็นแล้ว
วา่มีศกัยภาพท่ีดีในอนาคตและเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ดงัที่ได้กลา่วไว้
แล้วข้างต้น ยงัท าให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทนุเพิ่มเติมในสินทรัพย์ภายใต้การ
บริหารงานของ WHA บริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ WHA GROUP ซึ่งด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงาน ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปในอนาคต โดยก าหนดให้มติของที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ 
รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น ทัง้นี ้เมื่อ
กองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการขอความ
เห็นชอบการเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป  

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่
มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
WHART จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
16 พฤษภาคม 2561 เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 
15   

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขใน
วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการ
เข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2 วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 4 และวาระที่ 5) วาระ
ที่ 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

วาระที่  4 วาระที่  5.1 และวาระที่  5.2 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นีเ้ป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน  
 
หากวาระที่  4 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นี ้
บริษัทฯ จะน าเสนอวาระที่  5.1 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  2/2561 
พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอวาระที่  5.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอีกต่อไป 
 
อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้
ที่ 2/2561 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระที่  5.1 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 2/2561 แต่จะน าเสนอวาระที่  5.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาต่อไป  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

  บริษัทฯ จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ส าหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะเป็นไปตามที่จะได้เสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระที่ 
5 ตอ่ไป  
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  ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยให้ถือว่ามติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุ
ประการ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตักิารเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในสว่นนีเ้ป็น
การสร้างความมัน่ใจในการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่น ตลอดจนเพื่อรักษาสดัส่วนการถือ
หนว่ยทรัสต์ของ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่อาจจะก าหนด
ในสญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ   

การลงมติ 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคล
เดียวกนัของ WHA เมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในวาระที่ 
2 จะเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึง่มีขนาดรายการตัง้แต ่20,000,000 บาทขึน้ไป และเกินร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ WHART ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และรายการดงักลา่วเป็นการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บางราย ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนด
เก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนด
วา่จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่
เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง  (บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ) 
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รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา    

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 4 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระที่ 5 (โปรดพิจารณา
เง่ือนไขในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) วาระท่ี 6 และ วาระที่ 7 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระท่ี 4 
และวาระท่ี 5) วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้โดยที่การคดัค้านการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA 
และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ดงักลา่วในวาระนีจ้ะไมก่ระทบกบัการอนมุตัิในวาระที่ 2 วาระ
ที่ 3 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 แตอ่ยา่งใด    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่  3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามที่ระบไุว้ใน
วาระที่ 3 และวาระที่ 4 วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื่อ
เสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา ดงันี ้ 

 หากวาระที่ 4 ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 2/2561 นี ้บริษัทฯ จะน าเสนอวาระที่ 5.1 ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอ
วาระที่ 5.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
2/2561 พิจารณาอีกตอ่ไป 

 อยา่งไรก็ดี หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระที่ 5.1 เพื่อให้ที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณา แต่จะ
น าเสนอวาระที่ 5.2 ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
2/2561 พิจารณาตอ่ไป 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่
มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential 
Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่
ได้รับจดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไ ม่
สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แล้วจะมี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี  ้
(รายละเอียดตามที่ได้รับอนมุตัิในวาระที่ 4) 

ส่วนที่ 3 จดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) 
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เ ก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
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หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่ 3 
แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือ
กลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART 

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

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึง
มอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ  เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ 
สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา 
ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
เสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร  



25 
 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4) เจรจาตอ่รองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยเพื่อด าเนินการดงักลา่ว  

5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็น และเก่ียวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัส ต์ และการน า
หนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็น
และเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

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

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึง
มอบอ านาจให้บริษัทฯ และทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 2 เมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมในวาระที่ 2 จะเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับุคคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป และเกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ WHART ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
เป็นการจดัสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
บางราย ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนดว่าจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์  และการท ารายการที่
เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง  (บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ) 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 5.1 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 6 และ 
วาระท่ี 7 ในกรณีที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้า
ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2 
วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้โดยที่การคดัค้านวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม และการน าหนว่ยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ดงักลา่วในวาระนีจ้ะไม่กระทบกบัการอนมุตัิใน
วาระท่ี 2 วาระที่ 3 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 แตอ่ยา่งใด 

5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  
ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่ง เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(Preferential Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
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เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่
ได้รับจดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไ ม่
สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่  2 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 ให้แก่ (1) บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่ 2 
แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ 
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

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

ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึง
มอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ  เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ 
สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา 
ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
เสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4) เจรจาตอ่รองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยเพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็น และเก่ียวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 
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6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 
ปี นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ และทรัสตีมี
อ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
แล้ว บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

  การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนี ้
ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนี ้

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 5.2 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 6 และ วาระที่ 7 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2 วาระ
ที่ 3 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสัน้ 
ประมาณไม่เกิน 1,780,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการ
เช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยู่เดิม และเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART 

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิง่ปลกู
สร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์ สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 
กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วม
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ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้กองทรัสต์ WHART มีอ านาจด าเนินการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด 
หรือผู้ ให้กู้ ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น 
บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภยั โดยผู้ ให้กู้อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของ
กองทรัสต์ WHART ในจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไม่เกิน 
1,780,000,000 บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กองทรัสต์ WHART ซึ่งเมื่อรวมกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั และหุ้นกู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัของกองทรัสต์ WHART จะยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งระบไุว้ว่ากองทรัสต์สามารถ
กู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) จาก
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน (ซึ่งกองทรัสต์ WHART ได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ที่ระดบั A ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2561) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด  ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจน
ด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 
ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการ
แตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินดังกล่าว โดยก าหนด
จ านวนเงินกู้ยืมรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไม่เกิน 1,780,000,000 บาท 
โดยมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จ านวน
เงินกู้  อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่น
ต่าง ๆ ของกองทรัสต์ WHART ตามที่จะตกลงกบัผู้ ให้กู้ ที่มติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้
ก าหนดไว้และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามค าสัง่
หรือค าแนะน าจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 
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2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน หรือสญัญา และข้อผกูพนัอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จดัส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน 
และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินดังกล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน
ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบ
ผลส าเร็จ  

3) การเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน และสัญญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 
WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ในการด าเนินการดงักลา่ว ตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) ข้างต้น เพื่อให้การดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART ในจ านวนเงินรวม
วงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 1,780,000,000 บาท กบัผู้ให้กู้ซึง่อาจเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีของกองทรัสต์ WHART รวมถึงอนมุตัิมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัส
ตีก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงิน และเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ 
และ/หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงิน
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการ
ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกิน
กวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ  จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี   

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
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16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

การกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้าจกู้ยืมจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี บริษัทฯ 
ได้แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั บุคคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่
เก่ียวโยงกับทรัสตี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์ WHART กบั บคุคลทีเ่ก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอ
รับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวข้อง 
(บคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี) ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 6 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 5 (โปรด
พิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 4 และวาระที่ 5) และวาระที่ 7 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 
4 และวาระท่ี 5) และวาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้โดยที่การคดัค้านการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรัสตีดงักลา่วในวาระนีจ้ะไม่
กระทบกบัการอนมุตัิในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) 
และวาระท่ี 7 แตอ่ยา่งใด 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/
หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART 
และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ 
WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม โดยจดัท าเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้
การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ได้เป็นการแก้ไขเง่ือนไขสาระส าคญัอนักระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
แตอ่ยา่งใด 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอา
รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน
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เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้เป็น
รายละเอียดบญัชีทรัพย์สนิเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART  

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART 
รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน   

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์   

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 
16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 7 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 5 (โปรด
พิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 4 และวาระที่ 5) และวาระที่ 6 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระที่ 
4 และวาระท่ี 5) และวาระท่ี 6 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เข้าร่วมประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามที่ระบุ
ในหนงัสือเชิญประชุมนี ้โดยขอให้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉนัทะ ดงัมีรายละเอียด 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  
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เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีก็้ได้ รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการ
มอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 13 

ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและประสงค์ที่จะส่งตวัแทนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้ตวัแทนของท่านน า
เอกสารหลกัฐานตามที่ระบใุนสิง่ที่สง่มาด้วย 12 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
กรรมการ  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่

ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ 
สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และลงทนุในกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน
ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังาน ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นทรัพย์สินของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“WHA”), บริษัท เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) 
(รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดของการลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นโครงการอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานให้เช่า จ านวนทัง้สิน้ 4 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 156,534.61 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวม
ประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 35,212.00 ตารางเมตร บนทีด่ินรวมประมาณ 172 ไร่ 
1 งาน 94.00 ตารางวา ประกอบด้วย 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของที่ดินและอาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบอ่ตาโลแ่ละต าบลล าตาเสา อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ประกอบด้วยสิทธิการเช่า
ช่วงในท่ีดิน และสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

(4) โครงการ DSG HSIL ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทอาคารอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังาน และทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) ถึง (4) รวมกนัเรียกวา่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

โครงการดงักลา่วข้างต้นท่ีกองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ล้วนมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนสง่ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนสง่สินค้าไปทัว่ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร จึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ โดยโครงการอาคารคลงัสินค้า และ/หรือโรงงานและส านกังานที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุนัน้ ประกอบไปด้วย
โครงการแบบ Built-to-Suit ซึง่สร้างขึน้ตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกบัความต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีการ



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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เปลีย่นตวัผู้ เช่า อาคารดงักลา่วสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสม และแบบ Warehouse Farm มาตรฐานสงู 
ซึง่ประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ Built-to-Suit Warehouse และแบบ Ready-Built Warehouse ทีส่ามารถรองรับ
ความต้องการขยายพืน้ท่ีของลกูค้าปัจจบุนั และเพิ่มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหมซ่ึง่ในปัจจบุนัมีความสนใจเช่าระยะ
สัน้ แตม่ีศกัยภาพในการเพิ่มพืน้ท่ีเช่าและอาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาด้วย 7 วตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 และจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการ
เช่าในระดบัสูง เพื่อสร้างรายได้อย่างมัน่คงและต่อเนื่องในอนาคต ทัง้นี ้จากการตรวจสอบสารบบที่ดินกับฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน ณ ส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง ไม่พบว่ามีการเวนคืนหรืออายดัที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จะลงทนุในครัง้นี ้และ
จากการตรวจสอบสถานะข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ณ ศาลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่พบคดีความที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุในครัง้นี ้ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ล าดับที่ โครงการ โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1.  โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center 
(พระราม 2 กม. 
35 เฟส 1) 

134435 ต าบล 
บางกระเจ้า 
อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร 
จงัหวดั
สมทุรสาคร 

เนือ้ที่เชา่ประมาณ  
17-1-501 

(ก) สิทธิการแบง่เชา่ในที่ดิน 1 โฉนด จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่อ
อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเชา่ในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานจ านวน 1 หลงั พืน้ที่เช่าหลงัคา และ
พืน้ที่เช่าลานจอดรถ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ
เพ่ิมเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

14,084 (อาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน 
และส านกังาน) 
9,100 (หลงัคา) 

4,858 (ลานจอดรถ) 

2.  โครงการ 
Central WHA 
Mega Logistics 
Center (วังน้อย 
63) 

30434, 
45496 และ 

45497 

ต าบล 
บอ่ตาโล ่และ
ต าบลล าตาเสา 
อ าเภอ วงัน้อย 
จงัหวดัพระนคร 
ศรีอยธุยา 

เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
96-1-442 

(ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 3 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานจ านวน 1 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 63) 

86,223.61 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

 

                                                           
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น    
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ล าดับที่ โครงการ โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

3.  โครงการ WHA 
KPN Mega 
Logistics 
Center (ถนน
บางนา-ตราด 
กม. 23) 

5731, 
21943, 

21944 และ 
21946 

ต าบล 
บางเสาธง อ าเภอ 
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่เชา่ ประมาณ 
43-3-03  

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สุดวันที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม4 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน จ านวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 
หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) และพืน้ที่เช่าหลงัคา พร้อมสิ่งปลกู
สร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA KPN Alliance มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม4  

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

39,607 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

26,112 (หลงัคา) 
 

4.  โครงการ DSG 
HSIL 

36360 ต าบล 
บวัลอย อ าเภอ
หนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

เนือ้ที่ตามโฉนด 
15-0-05 

(ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั และพืน้ที่เชา่ลานจอดรถ 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

16,620 (อาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน 
และส านกังาน) 

8,964 (ลานจอดรถ) 

 

                                                           
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
5 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 5 

2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHART และรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการลงทนุในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคาร
คลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้อยูบ่นที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน โดยทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่า และสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (รายละเอียดตามนิยามข้างต้น)  

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 1 ของเอกสารฉบบันี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทนุในราคารวมไม่
เกิน 4,464,500,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้อง)  

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ของแตล่ะโครงการ ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(1.1) สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา6 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 
(1.2) สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม

ประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ 

                                                           
6 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 6 

อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(1.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใด
ที่เก่ียวข้อง 

(ก) สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน พร้อมสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ) กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 
(ข) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ค) สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี)  

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHA 
ที่ตัง้ ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
โฉนดเลขที่ 134435 (บางสว่น) 
พืน้ที่ดิน  เนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ

ประมาณ 4,858 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 

ผู้เช่า (1) ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00 และพืน้ท่ีหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า 
(2) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 

กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว อยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป   

(3) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าช่วงในระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป ทัง้นี ้ในระหวา่งการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART 
จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ 
WHA รับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แกก่องทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมา
ให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

อายอุาคาร 3 ปี 3 เดือน 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน  

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  134435 238 6179 WHA 39-2-72.8 17-1-50.0 
รวม 39-2-72.8 17-1-50.0 

 
(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่ต าบลบ่อตาโล่และต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(2.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา7 
(2.2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 

86,223.61 ตารางเมตร  
(2.3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 

 

 

 

                                                           
7 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่

เก่ียวข้อง8 

(ก) สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั Central WHA Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง) และ 
(ข) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั Central WHA Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร Central WHA Alliance 
ที่ตัง้ ต าบลบอ่ตาโลแ่ละต าบลล าตาเสา อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497 
พืน้ที่ดนิ  เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร  

                                                           
8 ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เมื่อ Central WHA Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกบัทีดิ่นที่กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของทีดิ่นทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบั
ทีดิ่นทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ (สามยทรพัย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรสัต์ WHART ไม่ได้รบัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน่ทีเ่กี่ยวข้องใน
การด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะ
ซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน จ านวน 1 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เชา่ร้อยละ 100.00 
อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

อาคารเฟส 1: อายอุาคาร 4 ปี 2 เดือน 
อาคารเฟส 2: อายอุาคาร 2 ปี 2 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  30434 211 135 Central WHA Alliance 84-1-90 84-1-90 
2.  45496 46 3990 Central WHA Alliance 10-1-81 10-1-81 
3.  45497 237 3991 Central WHA Alliance 1-1-73 1-1-73 

รวม 96-1-44 96-1-44 
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(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน9  

(3.1) สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสทิธิการแบง่เช่าช่วงในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944) เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 

3 งาน10 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11 

(3.2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 
หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 26,112 ตารางเมตร 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11 

(3.3) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของ
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

 

 

                                                           
9 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เง่ือนไขวา่ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด  (ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากัด) ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดิน (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN 
Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด หรือ WHA KPN 
Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามการเจรจากบักองทรัสต์ WHART บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
10 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
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ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญา
อื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(ก) สญัญาเช่าช่วงที่ดินกบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั12)  
(ข) สญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานกบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ค) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดิน บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (“Top View Business”) 
ผู้เช่าที่ดนิและผู้ให้เช่าช่วงที่ดนิ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั13 (“KPN Land”)  
ผู้เช่าช่วงที่ดนิและเจ้าของอาคาร WHA KPN Alliance 
ที่ตัง้ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 
โฉนดเลขที่ 5731 (บางสว่น), 21943 (บางสว่น), 21944 (บางสว่น) และ 21946 
พืน้ที่ดินที่เช่า  43 ไร่ 3 งาน  
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ท่ีสว่นหลงัคารวมประมาณ 26,112 ตารางเมตร  

                                                           
12 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
13 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน จ านวน 2 หลงั (แบง่เป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B 

จ านวน 1 หลงั) 
(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 

ผู้เช่า (ก) ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 77.43 
(ข) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ 
วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าช่วงใน
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA 
KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

(ค) ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึ่ง 
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายุ
การเช่าในวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งหากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า 
หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 
WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุ
การเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(ง) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ผีู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ  WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว โดยตลอดระยะเวลาดงักลา่ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะช าระคา่เช่าแทนอีกฝ่ายหนึง่ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่ง
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
หลดุพ้นจากหน้าที่ในการช าระคา่เช่าก็ได้ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคา
ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 
ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ WHA หรือ WHA KPN Alliance รับช าระค่าเช่าหลงัคา
ให้แก่กองทรัสต์  WHART ณ  ขณะนัน้  ๆ  และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี (แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่  ) “สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไข
ระยะเวลาและราคาคา่เชา่ข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระคา่เชา่หลงัคาของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญา
ตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ 
WHA และ WHA KPN Alliance ตอ่ไป และ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA มี
สทิธิที่จะโอนสทิธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

อาคาร A  อายอุาคาร 2 ปี 11 เดือน 
อาคาร B  อายอุาคาร 1 ปี 6 เดือน  

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 15 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน  

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  5731 337 33220 Top View Business 13-3-20.9 0-2-90.50 
2.  21943 339 116 Top View Business 38-1-26.6 28-2-27.5 
3.  21944 333 117 Top View Business 41-2-10.7 0-2-28.0 
4.  21946 338 21 Top View Business 13-3-54 13-3-54 

รวม 107-2-12.20 43-3-0 
 

(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน   
(4.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่14  
(4.2) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ DSG HSIL จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอด

รถประมาณ 8,964 ตารางเมตร 
(4.3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 
 

ในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ DSG HSIL นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้งานระบบ เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่นๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

 

                                                           
14 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ DSG HSIL ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ DSG HSIL 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHAVH 
ที่ตัง้ ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 
โฉนดเลขที่ 36360 
พืน้ที่ดนิ  15 ไร่  
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า (ก) ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00 

(ข) ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

อายอุาคาร 13 ปี 9 เดือน 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ DSG HSIL ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  36360 88 1228 WHAVH 15 15 
รวม 15 15 
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3. รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มีรายละเอียดสดัสว่นการเช่าอาคารของผู้ เช่าตอ่พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด อตัราการเช่าพืน้ท่ีโดยเฉลีย่ วนัสิน้สดุของสญัญาเช่าและอายคุงเหลือของสญัญาเช่า

ของผู้ เช่าแตล่ะโครงการ ณ วนัท่ีโดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม15 ดงันี ้

1. พืน้ท่ีอาคาร 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ 

กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากดั 14,084.00 9.00 100.00 30 กนัยายน 2568 6 ปี 9 เดือน 

 
รวมพืน้ที่เช่า 14,084.00 9.00 100.00   

2.  โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) 
อาคาร เฟส 1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 57,690.61 36.85 100.00 5 มกราคม 2571 9 ปี 5 วนั 

อาคาร เฟส 2 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 28,533.00 18.23 100.00 14 ตลุาคม 2569 7 ปี 9 เดือน 14 วนั 

 
 รวมพืน้ที่เช่า 86,223.61 55.08 100.00 

  
3.  โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

อาคาร A1/1  
บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 

15,858.00 10.13 100.00 31 มีนาคม 2567 5 ปี 3 เดือน อาคาร A1/2 

อาคาร A2/1 

                                                           
15 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2562 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ 

กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะเข้าลงทุน 

อาคาร A2/2 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 8,941.00 5.71 -*1 - - 

อาคาร A3/1 

อาคาร A3/2 บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,905.00 3.13 100.00 15 กรกฎาคม 2562 5 เดือน 15 วนั*2 

อาคาร B บริษัท ชนินทร์ ลฟิวิ่ง จ ากดั 9,903.00 6.33 100.00 30 มิถนุายน 2565 3 ปี 6 เดือน 

 
 รวมพืน้ที่เช่า 39,607.00 25.30 77.43 

  
4.  โครงการ DSG HSIL 

 
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

16,620.00 10.62 100.00 28 ธนัวาคม 2570 8 ปี 11 เดือน 28 วนั 

 
รวมพืน้ที่เช่า 16,620.00 10.62 100.00   

  รวมพืน้ที่เช่าทุกโครงการ 156,534.61 100.00 94.29   
หมายเหตุ *1 กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินค้าและส านกังานทีย่งัไม่มีผู้เช่าณ วนัทีก่องทรสัต์ 

WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 

 *2 ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซ่ึง บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เช่าพืน้ทีอ่ยู่ในปัจจุบนั และสญัญา
เช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที ่15 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงหากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพือ่ต่ออายกุารเช่า
แต่ผู้เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าส าหรบัช่วงระยะเวลาภายหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าว 
จนกว่าจะมีผู้เช่าหรือผู้เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN 
Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป  
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2. พืน้ท่ีหลงัคาของอาคาร 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ 

กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
เข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 9,100.00 25.84 -*1 31 ธนัวาคม 2586 25 ปี 

2.  โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 26,112.00 74.16 -*1 31 ธนัวาคม 2586 25 ปี 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าหลังคาทุก
โครงการ 

35,212.00 100.00 - 
  

หมายเหตุ *1 - ในปัจจุบนั พืน้ทีเ่ช่าหลงัคายงัไม่มีผู้เช่า ในการนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาที่
ยงัไม่มีผู้เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) และส าหรับโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

    - ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว 
กองทรสัต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั WHA ในอนัทีจ่ะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอืน่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบั
แต่วนัทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที ่WHA และ WHA KPN Alliance รบัช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่
มีผู้เช่ารายอืน่เสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเงือ่นไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หนา้ทีก่ารช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA และ WHA KPN Aliiance ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัส้ินสดุลง ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป และ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั WHA มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและ
หนา้ทีที่เ่กีย่วข้องให้แก่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั WHA 
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 3. พืน้ท่ีลานจอดรถของอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังาน 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของ
สัญญาเช่า และ
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
กองทรัสต์ WHART คาด

ว่าจะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากดั 4,858.00 35.15 100.00 30 กนัยายน 2568 6 ปี 9 เดือน 
2.  โครงการ DSG HSIL 

 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

8,964.00 64.85 100.00 28 ธนัวาคม 2570 8 ปี 11 เดือน 28 วนั 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าลานจอดรถทุกโครงการ 13,822.00 100.00 100.00 

  

javascript:showCompanyProfile('0105535134278','1')
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4. ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHARTจะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ได้จ่ายช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

 
ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 

ทรัพย์สิน 
หลังการลงทุน 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4*2 
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
   

รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ 2,032.86 2,347.24 

รายได้อ่ืน 2.48 2.83 

รวมรายได้ 2,035.34 2,350.07 
   

คา่เชา่ที่ดิน 41.67 41.67 

คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  47.97 52.89 

ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 1,945.70 2,255.51 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์ 115.79 131.20 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพตดัจา่ย 96.05 115.50 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 253.61 306.03 

ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78 
   

หกัออก   รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (4.46) (33.80) 
บวกกลบั คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง 7.70   7.70  

บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยลว่งหน้า 26.81   38.68  

เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน  1,510.30  1,715.36 
   

บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ย    
  ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 

 
96.05  

 
 115.50  

บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน  38.14   51.89  

หกัออก  การช าระคืนเงินต้นเงินกู้ยืม (2.70) (2.70) 

เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน  1,641.79   1,880.05  
   

ประมาณอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ)  95 95 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 1,559.70  1,786.05  
   

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน    
- ประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78 

- เงินลดทนุ 79.45 83.27 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 1,559.70 1,786.05 
 

   

จ านวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) *3 1,963.98 2,249.00 

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)   
- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย 0.75  0.75  

- เงินลดทนุตอ่หน่วย 0.04  0.04  

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย  0.79   0.79  
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ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่เดิม*1 
(ล้านบาท) 

ทรัพย์สิน 
หลังการลงทุน 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4*2 
(ล้านบาท) 

    

ในกรณีที่มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised loss)  
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง *4 (บาท)    

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย    0.59   0.59  
- เงินลดทนุตอ่หน่วย    0.04   0.04  

- เงินลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย     0.16   0.16  

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย    0.79   0.79  

 

หมายเหตุ *1 ทรพัย์สินทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงทรพัย์สินทีก่องทรสัต์ได้ลงทนุแล้ว จ านวน 20 โครงการ 
 *2 ทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 อ้างอิงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินใหม่ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนเพ่ิม

จ านวน 4 โครงการ  
 *3 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพือ่ใช้ในการค านวณเท่านั้น โดยค านวณมาจากราคาทรัพย์สินที่ลงทุนเพ่ิมจ านวน 

4,429 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 10.1 บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะเสนอขาย และราคา
ทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะลงทนุสดุท้ายอาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัทีป่ระมาณการนีไ้ว้ได้ 

 *4 ในกรณีที่ราคาประเมินสิทธิการเช่าของทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์ ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.18) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 5) โครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH 3M โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม.19) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) และราคาประเมินสิทธิการเช่าของ
ทรพัย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่4 ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center  (พระราม 2 กม.35)  และ โครงการ 
WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ินงวดลดลง และมีการรับรู้
ผลขาดทนุทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากบัยอด
คงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ 
วนัส้ินรอบบญัชีจะข้ึนอยู่กบัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซ่ึงการค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมี
ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึง
อาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าทีค่ านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ
เงินลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตามอายสุญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดง
ตวัอย่างผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนในกรณีทีมู่ลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราทีเ่ท่ากนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเท่านัน้  
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5. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินทรพัย์สิน ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
ภายในวนัที ่1 มกราคม 2562 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วง และกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ตัง้โครงการ 

สทิธิการเช่าในท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
กรรมสทิธ์ิในที่ดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
รวม 

17 ไร่ 1 งาน 50.00 ตารางวา 
43 ไร่  3 งาน    
111 ไร่ 1 งาน 44.00 ตารางวา 
172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 

ลกัษณะการลงทนุของกองทรัสต์ WHART  

- ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center  
(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

แบง่เช่าจาก WHA 

- ที่ดินโครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 63) 

รับโอนกรรมสทิธ์ิจาก Central WHA Alliance 

- ที่ดินโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

เช่าช่วงและแบง่เช่าช่วงจาก WHA KPN Alliance 

- ที่ดินโครงการ DSG HSIL รับโอนกรรมสทิธ์ิจาก WHAVH 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุโดยประมาณ (ตารางเมตร) 
- อาคาร 156,534.61  
- สว่นหลงัคา 
- ลานจอดรถ 

35,212.00 
13,822.00 

ราคาประเมินทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน*1 (บาท) 
ราคาประเมินโดยบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 4,175,900,000  
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด  4,258,000,000  
มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง)  ไม่
เกิน  (บาท) 

4,464,500,000 
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5.1 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

 

บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อนิเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั*1 

บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอร่ี 

จ ากัด*2 

มูลค่าราคาประเมิน
ต ่าสุด (บาท) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

656,300,000  
 

735,000,000  656,300,000 

โครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 63)  

2,234,000,000  2,198,000,000 2,198,000,000 

โครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

835,600,000  863,000,000  835,600,000 

โครงการ DSG HSIL 450,000,000  462,000,000 450,000,000 
รวม 4,175,900,000  4,258,000,000  4,139,900,000 

หมายเหตุ  *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562) 

  *2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลง
วนัที ่26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ซ่ึงคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมภายใน
วนัที ่1 มกราคม 2562) 
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6. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่เดิม 

ในปัจจุบนักองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินหลกัจ านวน 20 โครงการ มีพืน้ที่เช่าอาคาร 971,578.55 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคารวม 316,907.29 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ 
12,789.90 ตารางเมตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ทรัพย์สนิของกองทรัสต์มีอตัราการเช่าเฉลีย่ร้อยละ 94.5 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิและลกัษณะการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ WHART ดงันี ้ 

ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า 
WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และ
โครงการศูนย์กระจายสินค้า 
WHA ลาดกระบัง เฟส 2 

38139 ต าบลคลองสาม
ประเวศ อ าเภอ
ลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

35-0-0.00 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 1 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารในโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และโครงการศนูย์กระจายสินค้า 
WHA ลาดกระบงั เฟส 2 

35,092.97 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

(2) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม. 18) 

666 และ 
38919 

ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี )บาง

พลีใหญ่ (จงัหวดั
สมทุรปราการ 

74-2-67.00 (ก) สิทธิการเชา่ที่ดินรวม 2 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 7 หลงั และพืน้ที่เชา่หลงัคา 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน

ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 

72,179.48 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

23,976.30 (หลงัคา) 

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

18265, 
8504, 

5533 และ 
5534  

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางพลี )บาง

พลีใหญ่ (จงัหวดั
สมทุรปราการ 

65-0-21.90 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 4 โฉนด   
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 3 หลงั และพืน้ที่เชา่หลงัคา 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ

ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

59,835.00 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน)  

50,641.04 (หลงัคา) 

(4) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  

110571 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 

81-0-15.90 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 5 หลงั และพืน้ที่เชา่หลงัคา 

80,745.55 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(ชลหารพิจิตร กม. 4) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) 

ส านกังาน) 

 68,384.20 (หลงัคา) 

(5) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 61) 

28892, 
28895 

(บางสว่น),  
และ 

28896 

ต าบลบอ่ตาโล ่
อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

69-0-16.00 (ก) สิทธิการเชา่ที่ดินรวม 3 โฉนด ตามสญัญาเชา่ที่ดินลงวนัที่ 5 ตลุาคม 2554 และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาเชา่ที่ดินลงวนัที่ 28 ธันวาคม 2554 มีก าหนดระยะเวลาการเชา่ 30 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 
2555 ถึง 30 เมษายน 2585  

(ข) กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 5 หลงั และพืน้ที่เชา่หลงัคา 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) 

61,204.00 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน)  

26,472.05 (หลงัคา) 

(6) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (สระบุรี) 

50692 
และ 

50693 

ต าบลหนองปลา
หมอ อ าเภอหนอง
แค จงัหวดัสระบรีุ 

34-3-12.00 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานจ านวน 3 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ) 

32,986.00 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

(7) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 5) 

129645 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

66-2-85.00 (ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 (หนังสือ
สญัญาเช่าที่ดินฉบบัส านักงานที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม 2556) มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586  

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 5 หลงั พืน้ที่เชา่หลงัคา และพืน้ที่เชา่ลานจอดรถ 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง  และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.
5) 

62,105.25 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

50,143.60 (หลงัคา) 

2,378.90  
(ลานจอดรถ) 
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(8) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ลาดกระบัง) 

1482, 
42151, 
42152, 
42153, 
42154, 
44285, 
44286, 
44287, 
45003 
และ 

45005 

แขวงคลองสาม
ประเวศ เขต
ลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

99-1-51.00 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 8 หลงั พืน้ที่เชา่หลงัคา และพืน้ที่เชา่ลานจอดรถ 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

95,110.00 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

59.986.30 (หลงัคา) 

1,350.00  
(ลานจอดรถ) 

 

(9) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม .3) 

106329 
และ 

140154 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

50-0-46.25 (ก) สิทธิการเชา่บางสว่นในที่ดินรวม 2 โฉนด จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเชา่ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายกุาร
เชา่อีก 30 ปี  

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน จ านวน 5 หลงั พืน้ที่เช่าหลงัคา และพืน้ที่เช่าลาน
จอดรถ พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ 
WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ง) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็น
ตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 

47,221.00 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

73,737..3  (หลงัคา) 

2,340.00  

(ลานจอดรถ) 

(10) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  

9.6, 694 
และ 6415 

ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี 

71-0-5.50 (ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด จากนางจ าปี ยัง่ยืน และ บริษัทชด แอนด์ จ าปีส์ แกรนด์ไชลด์ 
จ ากัด มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยมีสิทธิการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 23 ปี 11 เดือน 22 

68,901.95 (อาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน 
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(ถนนบางนา-ตราด กม .19) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

วนั (นบัจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 23 พฤศจิกายน 2584) 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 14 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19) 

และส านกังาน) 
2,597.00  

(ลานจอดรถ) 

(11) โครงการ WHA Mega 
Logistics (ล าลูกกา) 

1346 ต าบลล าลกูกา 
อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 

12-2-50.50  (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ห้องเย็น และส านกังาน จ านวน 1 หลงั และพืน้ที่เชา่ลานจอดรถ 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และโรงงาน ห้องเย็น และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 

8,045.64 (อาคาร
โรงงาน ห้องเย็น และ

ส านกังาน) 

4,124.00  
(ลานจอดรถ) 

(12) โครงการ Omada Aerospace 
Factory )ระยอง(  

34269 
และ 

39798 

ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

25-3-32.40 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน จ านวน 1 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโรงงานและส านกังานของโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 

15,568.79 (อาคาร
โรงงานและส านกังาน) 

(13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ 
Kao 3 

5914, 
119813, 
147436, 
147437, 

5893 
 และ 
5894  

ต าบลดอนหวัฬอ่ 
อ าเภอเมืองชลบรีุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

46-3-81 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 6 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 3 หลงั  
(ค)  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการอาคารคลงัสินค้า Kao 1 Kao 2 และ Kao3 

42,310.44 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน)  
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(14) โครงการ Triumph  
(เดิมช่ือโครงการ Primus)  

 

3164 ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

29-3-91.20 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 1 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 1 หลงั และส านกังานจ านวน 1 หลงั  

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโรงงานและส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน Triumph  

14,320.80  
(อาคารโรงงานและ

ส านกังาน) 

 

(15) โครงการ DKSH Consumer 
และโครงการ DKSH 3M 
 

2813, 
33043, 
33044, 
33045, 
33046, 
9025, 
9026, 
36752, 
36753 
และ 

36754 

ต าบลศรีษะจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางเสา
ธง (บางพลี) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

83-0-81.00 (ก) สิทธิการเชา่บางสว่นในที่ดินรวม 10 โฉนด จาก นายนิกร คปุรัตน์, นายบุญเกียรติ คปุรัตน์, นายปัญ
จะ คปุรัตน์ และนายแขก น่ิมนวล มีรายละเอียดดงันี ้

 โครงการ DKSH Consumer 
- สิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 33044) จากนายบุญเกียรติ คปุรัตน์ โดยมีสิทธิการ

เชา่คงเหลือประมาณ 18 ปี 7 วนั (นบัจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2578) 

- สิทธิการเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่  33045 และ 33046) จากนายปัญจะ คปุรัตน์ 

โดยมีสิทธิการเชา่คงเหลือประมาณ 18 ปี 7 วนั (นบัจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2578) 

- สิทธิการแบ่งเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 2813 และ 33043) จากนายนิกร คปุรัตน์ 

โดยมีสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 1 เดือน  8 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 9 

มกราคม 2579) และ 

- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงที่ดิน รวม 5 โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 9025, 9026, 36752, 36753 และ 

36754 โดยมีสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 1 เดือน 22 วนั (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 

23 มกราคม 2579) 

 โครงการ DKSH 3M 

- สิทธิการแบง่เชา่ที่ดิน 1  โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 33043) จากนายนิกร คปุรัตน์ มีเนือ้ที่เชา่

DKSH Consumer: 
52,913.25  (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

 
DKSH 3M:  

10,914.19 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

 
3M เฟส 2 
9,195.00  

 (อาคารคลงัสินค้า) 
 
 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 31 

ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

ประมาณ 1 งาน 68 ตารางวา โดยมีสิทธิการเชา่คงเหลือประมาณ 21 ปี 2 เดือน  4 วนั (นบัจาก 

1 ธันวาคม 2560 ถึง 5 กมุภาพนัธ์ 2582) และ 

- สิทธิการเชา่ที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 33044) จากนายบญุเกียรติ คปุรัตน์  (ค านวณรวมใน

พืน้ที่ดินของโครงการ DKSH Consumer แล้ว)  

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 1 หลงัของโครงการ DKSH Consumer 
(ค) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 2 หลงั และส านกังาน จ านวน 1 หลงัของโครงการ DKSH 3M  
(ง) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 2 หลงั ของโครงการ 3M เฟส 2 
(ง) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็น

ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ DKSH Consumer 
และโครงการ DKSH 3M  

(จ) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ
ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอาคารคลงัสินค้า
ของโครงการ 3M เฟส 2 

(16) โครงการ DKSH  
บางปะอิน 

35483, 
35484 
และ 

35485 

ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน 
(พระราชวงั) จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

30-2-53.00 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 3 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 1 หลงั  

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ DKSH บางปะอิน 

36,000.00 
 (อาคารคลงัสินค้าและ

ส านกังาน) 

(17) โครงการ Ducati 
(โครงการ Ducati เฟส  1 และ 
เฟส 2) 

22336, 
23081, 
22337 
และ 

20261 

ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

27-1-53.40 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 4 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน จ านวน 2 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโรงงานและส านกังานของโครงการ Ducati 

20,285.00 
 (อาคารโรงงานและ

ส านกังาน) 
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(18) โครงการ Healthcare 813, 
23070, 
29158, 
29325 
และ 

31292 

ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี (บาง
พลีใหญ่) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

47-0-66.00 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 5 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 2 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าของโครงการ Healthcare 

(ง) กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare ซึง่ติดตัง้อยูภ่ายในอาคารคลงัสินค้า โครงการ 
Healthcare 

52,706.84 
(อาคารคลงัสินค้า) 

 

(19) โครงการ DSG  
(โครงการ DSG  เฟส 1 เฟส 2 
และเฟส 3) 

1111, 
1113, 
21772 
และ 

36396 

ต าบลหนองปลา
หมอและต าบลบวั
ลอย อ าเภอหนอง
แค จงัหวดัสระบรีุ 

48-0-26.50 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 4 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านักงาน จ านวน 1 หลงั (อาคาร เฟส 1 เชื่อมกับ อาคาร 

เฟส 2 นบัเป็นอาคาร 1 หลงั) 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานของโครงการ DSG เฟส 1 และ เฟส 2 

(ง) กรรมสิทธ์ิในสว่นปรับปรุงด้านทิศใต้ของอาคารเลขที่ 45 โดยปรับปรุงเป็นอาคารส านกังาน 
(จ) กรรมสิทธ์ิในส่วนปรับปรุงด้านทิศใต้ของอาคารเลขที่ 45 โดยปรับปรุงเป็นทางเข้า ป้อมยาม และ

โครงสร้างเคร่ืองชัง่น า้หนกั 
(ฉ) กรรมสิทธ์ิในสว่นปรับปรุงด้านทิศใต้ของอาคารเลขที่ 45 โดยปรับปรุงเป็นอาคารเก็บพาเลท (Pallet) 
(ช) กรรมสิทธ์ิในสว่นปรับปรุงด้านทิศใต้ของอาคาร 85 โดยปรับปรุงเป็นอาคารเก็บขยะ 
(ซ) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารส่วนปรับปรุงและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอาคารสว่นปรับปรุงของโครงการ DSG เฟส 3 

55,372.40  (อาคาร
คลงัสินค้า โรงงานและ

ส านกังาน) 
 

(20) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พานทอง 
ชลบุรี) 

2368, 
18140, 
18141, 

ต าบลพานทอง
หนองกะขะ อ าเภอ
พานทอง จงัหวดั

39-0-18 (ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 5 โฉนด  
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 4 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

38,565.00  
 (อาคารคลงัสินค้า) 
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

36035 
และ 

21706 

ชลบรีุ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 
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7. สัดส่วนพืน้ที่เช่า 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTลงทนุอยูเ่ดิม และอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพิ่มเตมิ
จ าแนกตามประเภทธุรกิจผู้ เช่า และอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงพืน้ที่เช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) 45.79 13.27 41.28 
ผู้ผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้แล้ว
หมดไปอยา่งรวดเร็ว (FMCG) 31.10 19.61 29.50 
ผู้ผลติและโรงงานอตุสาหกรรม 
(Manufacturer) 14.69 

 
- 12.65 

ผู้ประกอบการบริการศนูย์ข้อมลู 
(Data Center) 1.25 

 
- 1.07 

ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 1.67 

 
- 1.44 

ผู้ประกอบการวสัดกุ่อสร้างและ
ตกแตง่ (Home Supplies) - 61.41 8.52 

Undertake*1 4.39 5.71 4.58 

Vacant 1.11 - 0.96 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 

ตารางแสดงพืน้ที่เช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามอายุคงเหลอืของสัญญาเช่า 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

ไมเ่กิน 1 ปี 30.52 - 26.28 

มากกวา่ 1 ถึง 3 ปี 29.16 3.32 25.59 

มากกวา่ 3 ถึง 5 ปี 23.29 6.71 20.99 
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อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

มากกวา่ 5 ปี 17.03 89.97 27.14 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่าที่มีพืน้ที่เช่าสูงสุด 10 อันดับแรก*1 

ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART  
จะลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 

WHARTเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

1 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ
จ ากดั 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์
เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 

3 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ 
เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

4 บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิง้ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล 
จ ากดั 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ชนินทร์ ลฟิวิ่ง จ ากดั บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิง้ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

6 บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติก จ ากดั 

- บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล 
จ ากดั 

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติก จ ากดั 

9 บริษัท โลจิเทม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

- บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ 
เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
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ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART  
จะลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 

WHARTเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

10 บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต 
ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

- บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล 
จ ากดั 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าจาก
ผู้เช่าที่มีพืน้ที่เช่า

สูงสุด 10 อันดับแรก 
คิดเทียบพืน้ที่เช่า
รวม (ร้อยละ) 

58.38 100.00 58.39 

 

หมายเหตุ *1   อา้งอิงตามสญัญาเช่าและบริการ ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจมีพืน้ที่เช่า
ทีมี่สญัญาเช่า พืน้ที ่Undertaking และพืน้ทีเ่ช่าทีอ่ยู่ระหว่างจดัหาผู้เช่าแตกต่างไปจากนีไ้ด้ ข้ึนอยู่กบัการเจรจากบัผู้เช่า
ของกองทรสัต์เมือ่ใกล้ส้ินสดุสญัญา 

https://smelink.net/company/hitachi-transport-system-vantec-thailand-limited.html
https://smelink.net/company/hitachi-transport-system-vantec-thailand-limited.html
https://smelink.net/company/hitachi-transport-system-vantec-thailand-limited.html
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8. นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะด าเนินการร่วมกบั
WHA ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมี
รายละเอียดในเบือ้งต้นดงันี ้

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า/ผู้ เช่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงทรัพย์สนิ และ/หรือ
การให้บริการ เพื่อรักษาระดบัคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

 ประเมินและปรับเปลี่ยนอตัราค่าเช่าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้องหาผู้
เช่าใหม่ หรือต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายเดิม เพื่อให้มีอัตราการเช่าสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายได้ของ
กองทรัสต์ WHARTและมุง่เน้นในการให้บริการท่ีดี และมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

 พฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยจะ
ไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ  

 เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART โดยการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับการใช้งาน ปรับปรุงดูแลภาพลกัษณ์ของโครงการให้มีความทนัสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

 ประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินอย่าง
สม ่าเสมอ 

 การด าเนินการแก้ไขหรือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามแนวทางเดิมที่ใช้ในทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART ที่มี
อยูเ่ดิม 
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สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 
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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์) 

 

1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 

1.1  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลังจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข

บังคับก่อนท่ีกําหนดไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

1.2 คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

WHART 

: 1. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ("WHA") และบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบั WHA 

2. บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“Central WHA 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 

49.99 

3.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด (“WHA KPN 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 

64.97 

4. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากดั (“WHAVH”) ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 99.99 

รวมเรียกวา่ (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ ผู้

มีสิทธิเช่าช่วงในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดย WHA มีความสมัพันธ์กับ

กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 

แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 
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1.3 ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ทรงสิทธิใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม และ WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์

รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART และเป็นผู้ ท่ีกองทรัสต์ WHART 

ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   

1.4  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ WHART จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุดงักลา่วไปลงทนุใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโดยการลงทุนใน (1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า 

และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน (2) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในสิ่งปลูก

สร้างอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงาน และ (3) กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมจากบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ชําระในวนัท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไป

ด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

งานระบบ ในอาคารและคา่ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 

WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับ

ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะชําระเมื่อมี

การตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีจะลงทนุดงักลา่วได้รวมรายการท่ีเก่ียว

โยงกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สินท่ีเป็นสว่นประกอบของมลูค่าของสินทรัพย์

ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้างโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จะ

จํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในโครงการดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ 

WHART (เพ่ือเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 

 

2) ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าและ

บริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA หรือ WHA 
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KPN Alliance หรือ WHAVH (แล้วแต่โครงการ) โดย WHA หรือ 

WHA KPN Alliance หรือ WHAVH (แล้วแต่โครงการ) จะชําระเงิน

ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนพืน้ท่ีเช่า ท่ีไม่มีผู้ เช่า ณ 

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ รวมถึงชําระค่านํา้ ค่าไฟ ค่าภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) จะ

ชําระคา่เช่าในสว่นของพืน้ท่ีเช่าหลงัคาท่ีไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี กองทรัสต์ 

WHART เข้าลงทนุดงักลา่วด้วย ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระทํา

การ  

 

3)     ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์ WHART จะได้รับรายได้

คา่เช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA 

หรือ WHA KPN Alliance ในสว่นพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า A3/2 ใน

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ใน

ปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบกําหนดอายกุารเช่าใน

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งหากครบกําหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว

แล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจา

สญัญาเพ่ือตอ่อายกุารเช่าแตผู่้ เช่ายงัไม่ชําระค่าเช่า  โดย WHA หรือ 

WHA KPN Alliance จะชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลงัจาก

ครบกําหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่า

เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่ม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงชําระค่า

นํา้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆในสว่น

ท่ีเก่ียวข้อง ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระทําการ 

 

2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้  WHA ให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 
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1.5 รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติม 

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

ตั ้งอยู่ ที่ ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 

(ก) สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 134435) โดย

มีเนือ้ท่ีเช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 0

1 จาก WHA มี

กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART 

ลงทุนเพ่ิมเติม พร้อมคํามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิกองทรัสต์ 

WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานใน

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 

เฟส 1) จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

14,084 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร 

และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ

อาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพ่ิมเติม พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ี

ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและ

ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 

เฟส 1) 

 

                                                           
 

1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(2) โครงการ  Central  WHA Mega Logistics Center  (วังน้อย 63) ตัง้อยู่

ที่ ตําบลบ่อตาโล่และตําบลลําตาเสา อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา1

2 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30434, 45496 และ 

45497) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา2

3  

(ข) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานในโครงการ Central 

WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จํานวน 1 หลงั 

ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้าและสํานักงานของโครงการ 

Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 

 

 

 

 

                                                           
 

2 ภายใต้การอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ภายหลงัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เข้าลงทนุ เมื่อ Central WHA 

Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART 

อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของทีดิ่นทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ 

ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central WHA 

Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัทีดิ่นทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA 

Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรสัต์ WHART ไม่ได้รบัอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการดําเนินการจด

ภาระจํายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้

สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าทํากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center  (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23)  ตั ้งอยู่ ที่ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ3

4 

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 21946) และสิทธิ

การแบ่งเช่าช่วงในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 5731, 21943 

และ 21944)  เนือ้ท่ีเช่ารวมประมาณ 43 ไร่  3 งาน4

5 มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 

25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม5

6 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA 

KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

จํานวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 

3 คหูา) และอาคาร B จํานวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 

26,112 ตารางเมตร  พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนั

เป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร มีกําหนดระยะเวลาการเช่า

สิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม6 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดิน

และอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของโครงการ WHA KPN 

                                                           
 

4 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เงือ่นไขว่า บริษัท ท็อปวิว 

บิสซิเนส จํากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั  (ในฐานะผู้มีสิทธิ

การเช่าที่ดินดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากดั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 

แลนด์ จํากดั) ตกลงโอนสิทธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั) หรือสญัญา

เช่าช่วงทีดิ่น (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนทีดิ่นทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติม

ในครัง้นี ้ให้แก่กองทรสัต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่

ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามการเจรจากบักองทรัสต์ WHART บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากดั บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั 

WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
5 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
6 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
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Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

 

(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 36360) เนือ้ท่ีตาม

โฉนดรวม 15 ไร่6

7    

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานโครงการ 

DSG HSIL จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

16,620 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 

ตารางเมตร 

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า และสาํนกังานของโครงการ DSG 

HSIL 

 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมตาม (1) ถึง (4) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุป

ดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ท่ีดินรวม   172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 

(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี           156,534.61 ตารางเมตร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี            13,822.00 ตารางเมตร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี            35,212.00 ตารางเมตร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

                                                           
 

7ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ทัง้นี ้บริษัทฯได้แต่งตัง้ให้บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และ

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด เป็นผู้ ประเมินราคาอิสระ เพ่ือ

ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนในทรัพย์สิน ท่ีจะลงทุนเ พ่ิมเติมในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาไม่ เ กิน 

4,464,500,000  บาท (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทนุเพ่ิมเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ค่า

ซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 

WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าสาํหรับระยะเวลา

การเช่าท่ีต่ออายุอีกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะชําระเมื่อมีการต่อสญัญา

เช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคา

ท่ีไมส่งูกวา่ราคาประเมนิทรัพย์สนิรวมท่ีได้จากรายงานการประเมนิคา่ตํ่าสดุของ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 (ให้

ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART 

จะลงทนุเพ่ิมเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 

2 รายท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ว่าจ้างจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

1.6  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม

ของสิง่ตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 

4,464,500,000 บาท (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สิน

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิ่ง

ปลกูสร้าง คา่ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่า

ทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 

50,000,000 บาท (ซึ่ งจะชําระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวม
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ภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยการลงทุน

ดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุดงันี ้

(1) WHA หรือ WHA KPN Alliance จะชําระคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีไม่มี

ผู้ เช่าสําหรับอาคารคลงัสินค้าเลขท่ี A2/2 และ A3/1 ในโครงการ 

WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23) ในอตัรา 155 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 

ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ  

(2) ในกรณีท่ีเมื่อครบกําหนดอายกุารเช่าของอาคารคลงัสินค้าเลขท่ี 

A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 23) แล้ว (สญัญาเช่าดงักลา่วครบกําหนดอายุ

การเช่าในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562) และผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญา

เช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพ่ือต่ออายกุารเช่าแต่ผู้

เช่ายงัไมชํ่าระคา่เชา่ WHA หรือ WHA KPN Alliance จะชําระคา่

เช่าพืน้ท่ีสําหรับอาคารคลงัสินค้าเลขท่ี A3/2 ในโครงการ WHA 

KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ใน

อตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้

เช่าชําระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(3) WHA จะชําระค่าเช่าพืน้ท่ีหลงัคาในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) และ WHA หรือ 

WHA KPN Alliance จะชําระค่าเช่าพืน้ท่ีหลงัคาในโครงการ 

WHA-KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23) ท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วันท่ี กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ใน

อัตราตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA และ WHA KPN 

Alliance ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว 

กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA หรือ WHA KPN 

Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่า
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หลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อย

กว่า 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่า

เช่าไม่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ี WHA หรือ WHA KPN Alliance รับ

ชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับ

หรือไม่ตํ่ากว่าอัตราค่า เช่า ท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่

กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบั WHA ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและ

ราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระค่าเช่าหลงัคาของ WHA 

และ WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการเป็นอนั

สิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA KPN Alliance 

ตอ่ไป  

 

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จาก

กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับ

อัตรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทรัสต์ (NAV) ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียด

เพ่ิมเติมจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุ

งานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พ่ิมเติมและการปรับปรุงทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 

 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การคิด

คํานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และ

การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ
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รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุเพ่ิมเติม ภายหลงั

จากการแปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF  

 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ

บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่

20,000,000 บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

ซึ่งภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รายการดงักล่าวจะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ี

เ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชมุดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบ

เป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมต ิโดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
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1.7 มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีจะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจะไม่เกิน  4,464,500,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 

WHART มีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลา

การเช่าท่ีต่ออายุอีกจํานวน 50,000,000 ล้านบาท (ชําระเมื่อมีการต่อสญัญา

เช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง) ประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์

เนชั่นแนล จํากัด และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด โดยทัง้ 2 

บริษัท ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 
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(Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาท่ีจะลงทนุดงักลา่วเป็นราคาท่ีไม่สงูกว่าราคา

ประเมินทรัพย์สนิรวมท่ีได้จากรายงานการประเมินคา่ตํ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 

   

1.8 เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 

: 1. มูลค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นีพิ้จารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานประเมินค่า

ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คํานวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ีเ กิดขึน้จริงของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่

เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   

1.9 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทนุ

ในทรัพย์สนิ 

: ทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คง

เพ่ิมขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์

WHART  

   

1.10 แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 

299,180,000  หน่วย การกู้ยืมเงิน และเงินประกนัการเช่าและการบริการของ

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้เงินประกนัการเช่าและการบริการ

ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการ   

   

1.11 การขออนมุตัิทํารายการ : การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมี

หนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมต ิโดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
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1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าทํา

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหวา่งการทํา

รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพ่ิมเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ WHART เน่ืองจากการลงทนุดงักลา่วเป็น

การลงทุนในทรัพย์สิน ท่ีมีศักยภาพในการสร้างรายได้  ซึ่ งจะเ พ่ิม

ผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะทําให้รายได้ค่าเช่า

และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพ่ิมขึน้ อีกทัง้ยงั

ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได้ อันจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 

นอกจากนีใ้นการกําหนดราคาสดุท้ายท่ีกองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สิน

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์ WHART จะ

อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัย 

ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทุน เ พ่ิม เติมซึ่ ง กํ าหนดไ ว้ ไม่ เ กิน  4,464,500,000 บาท ( ไม่ รว ม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) และสาํหรับโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 

WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับ

ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุอีกจํานวน 50,000,000 ล้านบาท (ชําระเมื่อมี

การตอ่สญัญาเช่า โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง)  ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมท่ีได้จาก

รายงานการประเมินค่าตํ่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล และอยู่ใน

อตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  

 

2. ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ
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สมเหตสุมผลของอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ี WHA จะ

เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ทําการเปรียบเทียบอัตรา

คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ WHART 

กบัอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management 

Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืน และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า

อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ

เน่ืองจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยท่ีมี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์

กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความชํานาญในการบริหาร

จดัการ และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ท่ีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย 

WHA นัน้ถือว่าเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ

เ ข้ า ลง ทุน เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ก า ร แ ต่ ง ตั ง้  WHA เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร

อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม จึงเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไป

เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ WHART  
 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดคํานวณ

เ ช่ น เ ดี ย ว กัน กับ เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร คํ า น ว ณ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร

อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และ

การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ

รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจาก

การแปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF  
 

อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย หรือเป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART 

และการรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้

   

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ

บริษัทฯ ท่ีแตกตา่งจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 
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2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 

2.1  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลังจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออกและ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมดงักลา่ว 

   

2.2 คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

WHART 

: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ จัดการ

กองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ราย

หนึง่ของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนัของ

กองทรัสต์ WHART  

   

2.3 ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  

แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ

เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ของกองทรัสต์ WHART  

   

2.4  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคล

เดียวกนัของ WHA โดยจํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่

บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม

แล้วจะมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขาย

ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ีสามนี ้

   

2.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 450,000,000 บาท (คํานวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทนุ

จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีท่ีมีการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

โดยกองทรัสต์ WHART ในมลูค่ารวมไม่เกิน 4,464,500,000 บาท โดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

 

รายการดงักล่าวเมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลกัท่ี

จะลงทุนเพ่ิมเติม (รายการท่ี 1) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์ WHART กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ มีขนาด

รายการตัง้แต ่20,000,000 บาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
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ของกองทรัสต์ WHART ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  

WHART จะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการดงักล่าวจะต้องไม่มีเสียง

คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของ

กองทรัสต์ WHART และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความ

ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอ

มติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอ

มติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
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2.6 เกณฑ์ในการกําหนดคา่จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ท่ี WHA และ/หรือ 

กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA 

ต้องชําระ 

: ราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน

ของทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) 

อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิง

พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 

อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตรา

สารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอ่ืน ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการ

ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 
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2.7 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัสรร

หนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/

หรือ กลุม่บคุคลเดยีวกนัของ 

WHA 

: กองทรัสต์ WHART สามารถกําหนดผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้

แนน่อน  

   

2.8 การขออนมุตัิทํารายการ : การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
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2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าทํา

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหวา่งการทํา

รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

: สดัสว่นการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ 

WHA มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรไม่ทําให้  

WHA และ/หรือ กลุม่บุคคลเดียวกนัของ WHA ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะท่ีมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนท่ีควบคมุคะแนนเสียงของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 

สว่นหลกัเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัท่ี

ใช้กําหนดราคาท่ีเสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป 
 

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทฯ ท่ีแตกตา่งจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  

: ไมม่ี 
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3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 

 

: 

 

1. ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขายทรัพย์สิน

ทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1) โครงการศนูย์

กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจาย

สินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 2 และ (2) โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) และ WHA ให้เช่า

ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม.18) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็น

จํ า น ว น  4,385,243,552 บ า ท  ( ไ ม่ ร ว ม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม แ ล ะ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

2. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สาํหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุใน

ครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้

ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV)    

3. ในการลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขาย

ทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1)  

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 และ 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ และ WHA ให้เช่า

ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 แก่

กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็นจํานวน 

4,645,912,801.56 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ธรรมเนียมการ

จดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

4.  กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป

ด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี 

ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV)    
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5. ในการลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ี 2 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขาย

ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ให้แก่

กองทรัสต์ WHART และ WHA ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) แก่กองทรัสต์ WHART ใน

ราคารวมทัง้หมด 2 โครงการเป็นจํานวน 4,190,000,000 บาท (ไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

6. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป

ด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี 

ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV) 

7. ในการลงทนุเพ่ิมครัง้ท่ี 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลง

สภาพกองทุนรวม WHAPF นัน้ WHA ขายทรัพย์สินทัง้หมด 2 

โครงการให้แก่กองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics 

(ลําลกูกา) และ (2) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 

และ WHA ให้กองทรัสต์ WHART เช่าทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – 

ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M) และ (2) โครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ในราคารวมทัง้หมด 4 

โครงการเป็นจํานวน 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิมและ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

8.        กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ได้รับมาจากการ

แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการ

ลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  โดย

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริงรวมกับอัตรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกิน

อตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ WHART 

(NAV) 
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3.2 รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

: 1. รายช่ือผู้บริหาร  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

ประกอบด้วย 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

นายธนภทัร อนนัตประยรู 

นายรชต ตราชวูณิช 

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 

นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 

นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ (Record date) (16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบแจ้ง

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 15 

 

3.3 ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 

: 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

3.4 รายการประเมินสนิทรัพย์โดยยอ่ 

 

: 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

งบดุล 

หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์   

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  13,264,444.70   26,295,464.24  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  285,655.65   787,127.51  

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  246,295.26   356,935.84  

รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  25,314.03   236,641.26  

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน  61,100.29   89,723.96  

สนิทรัพย์อ่ืน  39,740.36   48,565.51  

รวมสินทรัพย์  13,922,550.29   27,814,458.33  

หนีส้ิน   

รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  8,689.61   106,364.97  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า  373,344.54   882,438.13  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  3,845,622.97   7,506,847.41  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  139,874.55   169,841.86  

หนีส้นิอ่ืน  14,032.45   49,645.94  

รวมหนีส้ิน  4,381,564.12   8,715,138.31  

สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย   

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  9,466,649.93   18,927,083.48  

กําไรสะสม  74,336.24   172,236.54  

สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  

จํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดปลายงวด (หนว่ย)  972,142,000   1,963,977,172  
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งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  648,473.04   1,001,941.60  

รายได้คา่เช่าและบริการอ่ืนๆ  2,636.51   19,035.98  

รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระทําการ  57,825.23   58,390.22  

รายได้ดอกเบีย้  823.34   840.53  

รวมรายได้     709,758.12   1,080,208.34  

ค่าใช้จ่าย   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  15,137.40   23,299.05  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  15,137.40   22,528.77  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  3,112.43   4,185.93  

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  10,100.73   21,699.65  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน  70,274.36   104,522.35  

รวมค่าใช้จ่าย  113,762.30   176,235.75  

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  595,995.82   903,972.59  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   

ดอกเบีย้จ่าย  120,811.38   176,307.23  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  475,184.44   727,665.36  

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   

รายการกําไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  -     343.65  

รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (95,380.45)  (49,500.30) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (95,380.45)  (49,156.65) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่าง

งวด 

 379,803.99   678,508.71  

 

งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (3,593,262.72)  (2,313,466.12) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  3,618,483.55   2,104,343.11  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ  25,220.82   (209,123.01) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานสาํหรับงวดตอ่หนว่ย 

(บาท) 

 0.3907   0.3455  

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.28 3.25 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.47 31.33 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.92 45.63 

หมายเหต ุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 26 

กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติดงัต่อไปนี ้ 

1. ให้ลดทนุของกองทรสัต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหนว่ยทรสัต์ในอตัรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรสัต์ ลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ทีต่รา

ไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรสัต์ เป็น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรสัต์  (เพือ่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  กําหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจาก

การลดทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวนัที ่23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทนุในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน

จากกรณีที่กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายจดัตัง้กองทรัสต์ ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง และเงินสดจาก

ภาษีมูลค่าเพ่ิมทีไ่ด้รบัคืน โดยคํานวณสําหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที ่31ธนัวาคม 2560  

2. ให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ในอตัรา 0.0865 บาทต่อ

หน่วยทรสัต์โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานระยะเวลาดงักล่าว ในวนัที ่23 มีนาคม 2561  

3. บริษัทกําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน และรบัเงินปันผล ในวนัที่ 12 

มีนาคม 2561 
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย คือ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และบริษัท แกรนด์ แอส

เซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ได้ทําการประเมินทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์

โครงการอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า พร้อมสํานักงานจํานวนทัง้สิน้ 4 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

156,534.61 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา 35,212.00 ตารางเมตร บน

ท่ีดินรวมประมาณ 172 ไร่ 1 งาน  94.00 ตารางวา โดยสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 พืน้ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 

คลังสนิค้า 

และอาคาร

สาํนักงาน 

พืน้ที่

หลังคา 

พืน้ที่ 

ลานจอด

รถ 

บริษัท เซ้าท์อีส 

เอเซีย อนิเตอร์

เนชั่นแนล 

จาํกัด 

บริษัท แกรนด์ 

แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จาํกดั 

1. โครงการ WHA Mega 

Logistics Center 

(พระราม 2 กม. 35 

เฟส 1)  

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบาง

กระเจ้า อําเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร 

17-1-

508 

14,084.00 9,100.00 4,858.00 656,300,000  735,000,000  

2. โครงการ Central 
WHA Mega Logistics 

Center  (วังน้อย 63)  

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบอ่ตาโล่

และตําบลลาํตาเสา 

อําเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

96-1-

449 

86,223.61 - - 2,234,000,000  2,198,000,000  

3. โครงการ WHA KPN 

Mega Logistics Center  

(ถนนบางนา-ตราด 

43-3-06 39,607.00 26,112.00 - 835,600,000  863,000,000  

                                                           
 

8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
9 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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 พืน้ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 

คลังสนิค้า 

และอาคาร

สาํนักงาน 

พืน้ที่

หลังคา 

พืน้ที่ 

ลานจอด

รถ 

บริษัท เซ้าท์อีส 

เอเซีย อนิเตอร์

เนชั่นแนล 

จาํกัด 

บริษัท แกรนด์ 

แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จาํกดั 

กม. 23)  

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบางเสาธง 

อําเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมทุรปราการ 

4. โครงการ DSG HSIL  

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบวัลอย 

อําเภอหนองแค จงัหวดั

สระบรีุ 

15-0-010 
  

16,620.00 - 8,964.00 450,000,000  462,000,000  

รวม 172-1-

94.00 

156,534.61 35,212.00 13,822.00 4,175,900,000 4,258,000,000 

 

หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน

เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรพัย์ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน

เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

 

 

                                                           
 

10ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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สารสนเทศการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรัสต)ี 

 

1.  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข

บงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ 

WHART เรียบร้อยแล้ว  

   

2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

WHART 

: บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสต ีโดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   

3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี

: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลท่ีกองทรัสต์ 

WHART ประสงค์จะกู้ ยืมเ งินเพ่ือนํามาซือ้และชําระค่าเช่าทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติม  

   

4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และนําเงินท่ี

ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและ

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

   

5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจํานวนรวมประมาณไม่

เกิน 1,780,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีสําคญัจะเป็นไป

ตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม

ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินสําหรับเงินกู้ ทัง้หมดจํานวนประมาณไม่เกิน 1,780,000,000  

บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ จะเป็นไปตามท่ีกองทรัสต์ WHART 

จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือ 

ชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   

7. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 

: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ และการชําระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์ WHART เสียประโยชน์ โดย

มีการกําหนดเง่ือนไขในสญัญาท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกต ิ
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(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจาก

กองทรัสต์ WHART อยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ

จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต 

และอตัราท่ีเรียกเก็บกับผู้กู้  / ผู้ รับบริการรายอ่ืน และผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมนัน้ 

โดยการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสําคญั เช่น ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อตัรา

ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

มีการกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีท่ี 1 จะไม่เกินร้อย

ละ MLR – 1.5 ตอ่ปี เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการท่ีอาจระบไุว้ในสญัญา

เงินกู้ตอ่ไป 

   

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกู้ยืมเงิน : ทําให้โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของ

กองทรัสต์ WHART ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น

ปัจจบุนั 

   

9. การขออนมุตัิทํารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัจิากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจํานวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ WHART กบัทรัสตี ดงันัน้ มติท่ีประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง

ไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด  

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะ

ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี

มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง

ท่ีมีการขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 15  

   

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม

สม เ ห ตุสม ผลร ะ ห ว่ า ง ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ

บคุคลภายนอก 

เ น่ืองจากจะช่วยให้กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนตํ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้คํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คลอ่งของกองทรัสต์ WHART ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ท่ีกองทรัสต์ 

WHART ต้องชําระในการกู้ยมืเงินในครัง้นีจ้ะอยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกบัอตัรา

การกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบั

ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีใกล้เคียง

กนั (เช่น ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสทิธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

และปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ) ซึ่งตํ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ

กองทรัสต์ WHART อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมท่ี

กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์ WHART เสีย

ประโยชน์ เน่ืองจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

11. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ

บริษัทฯ ท่ีแตกตา่งจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี 

   

12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 

: 1. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุครัง้แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้าน

บาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-2.00 ตอ่ปี 

2. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้กู้ยืม

เงินเพ่ือใช้สาํหรับการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุใน

การเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,350 ล้านบาท และ/หรือ

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 

ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.5 ตอ่ปี 

3.   บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
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(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ได้ลงทนุในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,250 

ล้านบาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

4.   บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 

เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมภายหลงัจาก

การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ 

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 4,061 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปี

ท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

 

13. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 

: 

 

1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ประกอบด้วย 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

นายธนภทัร อนนัตประยรู 

นายรชต ตราชวูณิช 

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 

นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 

นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Record date) (16 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามใบ

แจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 

15 

 

14. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

งบดุล 

หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์   

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  13,264,444.70   26,295,464.24  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  285,655.65   787,127.51  

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  246,295.26   356,935.84  

รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  25,314.03   236,641.26  

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน  61,100.29   89,723.96  

สนิทรัพย์อ่ืน  39,740.36   48,565.51  

รวมสินทรัพย์  13,922,550.29   27,814,458.33  

หนีส้ิน   

รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  8,689.61   106,364.97  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า  373,344.54   882,438.13  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  3,845,622.97   7,506,847.41  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  139,874.55   169,841.86  

หนีส้นิอ่ืน  14,032.45   49,645.94  

รวมหนีส้ิน  4,381,564.12   8,715,138.31  

สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย   

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  9,466,649.93   18,927,083.48  

กําไรสะสม  74,336.24   172,236.54  

สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  

จํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดปลายงวด (หนว่ย)  972,142,000   1,963,977,172  

 

งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  648,473.04   1,001,941.60  

รายได้คา่เช่าและบริการอ่ืนๆ  2,636.51   19,035.98  

รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระทําการ  57,825.23   58,390.22  
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งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้ดอกเบีย้  823.34   840.53  

รวมรายได้     709,758.12   1,080,208.34  

ค่าใช้จ่าย   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  15,137.40   23,299.05  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  15,137.40   22,528.77  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  3,112.43   4,185.93  

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  10,100.73   21,699.65  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน  70,274.36   104,522.35  

รวมค่าใช้จ่าย  113,762.30   176,235.75  

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  595,995.82   903,972.59  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   

ดอกเบีย้จ่าย  120,811.38   176,307.23  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  475,184.44   727,665.36  

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   

รายการกําไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  -     343.65  

รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (95,380.45)  (49,500.30) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (95,380.45)  (49,156.65) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่าง

งวด 

 379,803.99   678,508.71  

 

งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (3,593,262.72)  (2,313,466.12) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  3,618,483.55   2,104,343.11  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ  25,220.82   (209,123.01) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดตอ่หนว่ย 

(บาท) 

 0.3907   0.3455  

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.28 3.25 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.47 31.33 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.92 45.63 

หมายเหต ุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 26 

กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติดงัต่อไปนี ้ 

1. ให้ลดทนุของกองทรสัต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่

ตราไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรัสต์  เพือ่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  (กําหนดจ่ายเงินเฉลี่ย

คืนจากการลดทุนดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวนัที่ 23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทุนในครั้งนีเ้ป็นการจ่ายคืนสภาพ

คล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายจดัตัง้กองทรัสต์ ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง 

และเงินสดจากภาษีมูลค่าเพ่ิมทีไ่ด้รบัคืน โดยคํานวณสําหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

2. ให้จ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในอตัรา 0.0865 บาทต่อ

หน่วยทรสัต์โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานระยะเวลาดงักล่าว ในวนัที ่23 มีนาคม 2561  

3. บริษัทกําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน และรบัเงินปันผล ในวนัที ่12 

มีนาคม 2561 
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(ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมลูที่แก้ไขปรากฏตามตวัอกัษรสนี า้เงินและขีดเส้นใต้) 

(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  (“กองทรัสต์ WHART”) ขอรายงานเก่ียวกบั
ความประสงค์ในการเพิ่มทนุและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน
ประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนัจ านวน 
1,963,977,172 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,263,157,172 หน่วย มลูค่าที่
ตราไว้หนว่ยละ 9.2746 บาท และนอกจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินระยะยาวและระยะสัน้ในจ านวนวงเงินไม่เกิน 
1,780,000,000 บาท และจะใช้เงินประกันการเช่าและการบริการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวน
ประมาณ 45,000,000 บาท เพื่อให้กองทรัสต์ WHART สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,464,500,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย ส าหรับ
ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด
เงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ 
(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทน
ที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผล
การส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 หน้า 2 
 

2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย 
โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 
ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Preferential 
Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

  
ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านง
ที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แล้วจะมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้
 
ส่วนที่ 3 จดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
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ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 
ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสทิธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่ 3 แล้วหรือไม่
ก็ได้ 
 
ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  ( Rights 
Offering) หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 
(Preferential Offering)  

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

สว่นที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA 

เมื่อรวมกบัสว่น
ที่ 1 ไมเ่กินร้อย
ละ 15 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(4), (6) และต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
สว่นที่ 3  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  (1) บุคคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่ ง รวมถึ งผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ จอง

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1 และ
สว่นที่ 2 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

 (2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ซื อ้พิ เศษ ซึ่ ง ไม่ ใช่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ต ามปร ะก าศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะก ร รมก า รก า กั บ
หลั กท รั พ ย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

หลกัทรัพย์ WHART 

 หมายเหต ุ
 
 (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส าหรับจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  

 
 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

WHART หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 
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(4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจะเข้าขา่ยเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ดงักลา่วจะต้องไม่มีเสียง
คดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ  

 
(5) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์
สว่นที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้  

 
(6) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียด

อื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติ
ไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักลา่วเป็นการกระท าอนัขดัต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือ
ของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ
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เกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
(Record Date) โดยให้แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
  แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 
  บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย 

โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  ที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential 
Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 
 
ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านง
ที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 
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ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
 
ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสทิธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่ 2 แล้วหรือไม่
ก็ได้ 
 
ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ (Rights 
Offering) หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 
(Preferential Offering) 
 

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (4), (5) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  (1) บุคคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่ ง รวมถึ งผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ จอง
ซื อ้พิ เศษ ซึ่ ง ไม่ ใช่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ต ามปร ะก าศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะก ร รมก า รก า กั บ
หลั กท รั พ ย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1  

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2), (4), (5) และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

หมายเหต ุ
 
 (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส าหรับจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  
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 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 
WHART หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 
(4) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์
สว่นที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  

 
(5) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียด

อื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย 
หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือ
ของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
(Record Date) โดยให้แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่ เก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
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เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  
 
อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ WHART 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
 
2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.ตอ่ไป 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  

เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

- สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนือ้ที่
เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ที่เช่า
หลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 
4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  

 
 (2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่ต าบล

บ่อตาโล่ และต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2 
                                                 
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
2 ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ภายหลงัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เข้าลงทุน เมื่อCentral 
WHA Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน กองทรัสต์ 
WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่ใช้เป็น
ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 
ให้แก่ทีดิ่นที ่Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัทีดิ่นทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์) 
ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรสัต์ WHART ไม่ได้รับอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงาน
ราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรสัต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัท
ในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็น
ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 
ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของ
ทรพัย์สิน) ต่อไป 
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- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที ่30434, 45496 และ 45497) 
เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3 

- กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central WHA 
Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 63) 

 
 (3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ4 

- สทิธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่ง
เช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)  
เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่  3 งาน5 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
สิน้สุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม6 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลงั 
(แบง่เป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B 
จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร 
และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 26,112 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งปลกู
สร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี 

                                                 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เงือ่นไขว่า บริษัท  
ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั   
(ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
ดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท 
เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงทีดิ่น (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วน
ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้ ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท  
เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามการเจรจากบักองทรัสต์ WHART 
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
5 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
6 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
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นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม7 
- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่

เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

  
 (4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  

15 ไร่8 
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ DSG 

HSIL จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสนิค้า และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

 
 ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) - (4) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวม  
(เฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์ WHART  
จะลงทนุ) 
 

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 

 พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ ประมาณ 

156,534.61 ตารางเมตร 
 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ ประมาณ 

13,822.00 ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดใน
สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ
ประมาณ 

35,212.00 ตารางเมตร 

                                                 
7 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
8 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ทัง้นี ้บริษัทฯได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดย
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาไมเ่กิน 4,464,500,000 บาท 
(ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขาย
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคา
ประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART นัน้ WHA, Central WHA Alliance, WHA KPN Alliance และ WHAVH (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน”) เป็นผู้ทรงกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ WHA ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็น
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART รายหนึง่ รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สินซึ่ง
กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้นีด้้วย 

 
6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี  ้

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่น
เพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทัง้นี ้การที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้
หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขาย 
 
 กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนกัลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าอาจส่งเสริมให้เกิด

สภาพคล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ WHART จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 
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8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
- ไมม่ี – 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Record 
Date)  

 
 9.2 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อมีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
 กรรมการ  
 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
 ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุน และจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

(“กองทรัสต์ WHART") คือ เพ่ือระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไปโดยนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้ และ/หรือ เช่า 

(รวมถึงเช่าช่วง) อสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่

วา่จะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สินเพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ

ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงักล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด 

(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จึงมีความประสงค์จะเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 

3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุในครัง้นี ้รวมกบัเงินกู้ยืม และเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโดยการลงทนุใน

กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ

สํานกังาน และสิ่งปลกูสร้างอ่ืน ๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และรวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ ท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ

ท่ีดิน และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังาน  ดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 

(“WHA”), บริษัท เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น 

อะไลแอนซ์ จํากดั (“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากดั (“WHAVH”) (รวมเรียกว่า 

“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ใน

ครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ตําบลบางกระเจ้า อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

(ก) กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในสทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 134435) โดยมีเนือ้

ท่ีเช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา0

1 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพ่ิมเติม พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ีให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่า

อีก 30 ปี 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ

ประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ

                                                 
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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อาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพ่ิมเติม 

พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ีให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ

สาํนกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจํานวนพืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี 

หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ

สํานกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 

ชําระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาํหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานท่ี

ยงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป  

2. ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่

กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่า

จะมีผู้ เช่าช่วงในระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลงัคา

ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใน

อนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ี WHA รับชําระคา่

เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ํ่ากวา่อตัราคา่เช่าท่ีมีผู้

เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิใน

การเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันกบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไข

ระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้

สญัญาตกลงกระทําการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

3. ในการลงทนุเพ่ิมเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
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3.1. สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ท่ีดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังาน พร้อมสิ่งปลกู

สร้างอ่ืนๆ) กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

3.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

อ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3.3. สญัญาจํานองกบั WHA (เพ่ือรับจํานองทรัพย์สนิเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่ตาํบลบ่อตาโล่ และตาํบลลาํตาเสา 

อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1

2 

(ก) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30434, 45496 และ 45497) 

เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา2

3 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานในโครงการ Central WHA 

Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 

ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดิน

และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็น

ตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของโครงการ Central WHA Mega 

Logistics Center (วงัน้อย 63) 

หมายเหตุ: 

ในการลงทนุเพ่ิมเติมใน โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) นี ้กองทรัสต์ 

WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้

                                                 
2  ภายใต้การอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เมื่อ

Central WHA Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน

กองทรสัต์ WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของทีดิ่นทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่

ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะ

เข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รับอนมุติัจากสํานกังาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจดภาระจํายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central 

WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART 

จะเข้าลงทนุดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและ

ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี้ เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั 

Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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1. สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) และ 

2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ที่ตําบลบางเสาธง 

อาํเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 21946) และสทิธิการแบ่ง

เช่าช่วงในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 5731, 21943 และ 21944)  เนือ้ท่ีเช่ารวมประมาณ 43 ไร่  3 

งาน3

4 มีกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม4

5 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานโครงการ WHA KPN 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จํานวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 1 

หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จํานวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 

ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 26,112 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร มีกําหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือ

ประมาณ 25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม5 

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของ

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

หมายเหตุ: 

1. กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม. 23) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากัด (ในฐานะเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 

จํากดั  (ในฐานะผู้มีสทิธิการเช่าท่ีดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากดั) และ WHA 

KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั) 

ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากัด และ

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั 

และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน

เพ่ิมเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู ่(Step-in) ใน

                                                 
4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562   
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กรณีท่ีบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามการเจรจากับกองทรัสต์ WHART บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากัด 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

2. ในปัจจุบนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า และสํานกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ 

WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่า

ให้แก่กองทรัสต์ WHART สาํหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า และสาํนกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือ

จนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) 

ตอ่ไป  

3. สาํหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั 

และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบกําหนดอายกุารเช่าในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งหาก

ครบกําหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไมต่่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการ

เจรจาสญัญาเพ่ือต่ออายกุารเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ชําระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ

ขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance ชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบ

กําหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

4. ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance 

ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART 

ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โดยตลอดระยะเวลาดงักลา่ว ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่จะชําระคา่เช่าแทนอีกฝ่ายหนึง่ เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึง่หลดุพ้นจากหน้าท่ีในการชําระค่า

เช่าก็ได้ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั 

WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป ทัง้นี ้ในระหวา่งการชําระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว 

กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่

น้อยกวา่ 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เชา่ไมต่ํ่ากวา่อตัราค่าเช่า

ท่ี WHA หรือ WHA KPN Alliance รับชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ 

ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ 

WHART (ถ้าม)ี แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 
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เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการ

เช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระค่าเช่าหลงัคา

ของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA และ 

WHA KPN Alliance ตอ่ไป และ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักับ WHA มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบั WHA 

5. ในการลงทนุเพ่ิมเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้อง 

5.1. สญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าชว่งจากบริษัท 

เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั)  

5.2. สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

5.3. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น

เจ้าของทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

 

(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ตาํบลบัวลอย อาํเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

(ก) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 36360) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 

15 ไร่5

6 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานโครงการ DSG 

HSIL จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ

ประมาณ 8,964 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดิน

และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็น

ตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานของโครงการ DSG HSIL 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจํานวนพืน้ท่ีแล้ว 

แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า 

โรงงาน และสํานกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ

                                                 
6ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ขอให้ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 

สาํหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและสาํนกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข

เป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHAVH 

(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

2. ในการลงทนุเพ่ิมเติมใน โครงการ DSG HSIL นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้า

ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้งานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กับ 

WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ืนๆ 

ในโครงการดงักลา่ว) รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) ถึง (4) รวมกนัเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม" ทัง้นี ้

รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดท่ีปรากฏตาม

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4  

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนเพิ่มเติม 

ในการนีบ้ริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่

กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ

กองทรัสต์ WHART 

การเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนเพ่ิมเติมโดยการลงทุนในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และ

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังาน ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทรัสต์ WHART โดยเป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม ท่ีจะ

สามารถเพ่ิมมลูคา่ทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ WHART เพ่ือมุง่ก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และ

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

2. การลงทุนในทรัพย์สนิที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART 

บริษัทฯ เช่ือว่าการลงทุนเพ่ิมเติมโดยลงทุนในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และ

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงาน ในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ 

WHART ในครัง้นี ้มีจดุเดน่ตา่งๆ ซึง่จะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART ได้ดงันี ้
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 ทาํเลที่ตัง้ดี 

การมีทําเลท่ีตัง้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ

ประเภทโลจิสติกส์ อันจะส่งผลให้โครงการสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารคลังสินค้า เพ่ือสร้างรายได้และ

ผลตอบแทนท่ีดีแก่กองทรัสต์ WHART ได้อยา่งมัน่คงและตอ่เน่ืองในอนาคต 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 

กม. 35 เฟส 1) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร (2)โครงการ Central WHA Mega 

Logistics Center (วงัน้อย 63) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบ่อตาโล ่ ตําบลลําตาเสา อําเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา (3) 

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ และ (4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ท่ีตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ ซึ่งล้วนตัง้อยู่

บนทําเลท่ีมีศกัยภาพ โดยทําเลบริเวณอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นแหล่ง

ศนูย์กลางการขนสง่สําคญัของประเทศไทย จากท่ีมีผู้พฒันาโครงการคลงัสินค้ารายใหญ่มากขึน้ เพ่ือรองรับความ

ต้องการจากผู้ เช่าท่ีเป็นผู้ ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนสง่ สําหรับทําเลบริเวณคลงัสินค้าอําเภอวงัน้อย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และอําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ มีแนวโน้มท่ีดีตามแนวโน้มท่ีเติบโตของตลาดในบริเวณ

ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยทําเลท่ีใกล้กรุงเทพมหานครและนิคมอตุสาหกรรม โดยทําเลดงักลา่วเป็น

แหล่งของศนูย์กระจายสินค้าหลกัสูก่รุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 

ผา่นถนนพหลโยธินเป็นหลกั และยงัมีทําเลท่ีตัง้แห่งใหม่ คือ โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 

35 เฟส 1) ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านท่ีตัง้ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ WHART 

ดงันัน้ ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมดงักลา่วข้างต้นท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีทําเลท่ีตัง้

ท่ีเหมาะสมในการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินค้าไปทั่ว

ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนสง่สินค้าไป

ยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ตา่ง ๆ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการขนสง่ให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดี 

 คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะลงทุน 

อาคารคลงัสินค้าท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุนัน้ ประกอบไปด้วยโครงการแบบ Built-to-Suit เป็นสว่น

ใหญ่ ซึง่สร้างขึน้ให้ตรงกบัมาตรฐานและความต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะ และแบบ Warehouse Farm มาตรฐาน

สงู ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทัง้ท่ีเป็นแบบ Built-to-Suit Warehouse และแบบ Ready-Built Warehouse  โดย

โครงการประเภท Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพืน้ท่ีของลกูค้าปัจจบุนั และเพ่ิมฐานลกูค้าไป

ยงักลุ่มผู้ เช่ารายใหมท่ี่แม้วา่จะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ในขณะนี ้ แต่ยงัมีศกัยภาพในการเพ่ิมพืน้ท่ีเช่าและอาจ

ต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต  

สญัญาเช่าสว่นใหญ่ของโครงการแบบ Built-to-Suit สาํหรับทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะเป็น

สญัญาเช่าระยะยาว (รวมระยะเวลาการเช่าตามสิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่า) ประมาณ 5-10 ปี ขึน้ไป ในขณะท่ี

สญัญาเช่าส่วนใหญ่ของโครงการแบบ Ready-Built Warehouse จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ท่ีมีอายุสญัญา



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 หน้า 9 

ประมาณ 3 ปี แต่จะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลือกในการต่อสญัญาเช่าได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit 

โดยการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 ของกองทรัสต์ WHART จะช่วยให้สดัสว่นของสญัญาเช่าสําหรับ

โครงการแบบ Built-to-Suit ซึง่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและความมัน่คงของรายได้

ของกองทรัสต์ WHART ในระยะยาว 

 ศักยภาพของผู้เช่า 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่า คือ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล 

จํากดั ซึง่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจซเูปอร์มาร์เก็ตชัน้นําของประเทศไทย และโครงการ Central WHA Mega Logistics 

Center (วงัน้อย 63) มีผู้ เช่า คือ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจํากดั ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศนูย์รวมวสัดกุ่อสร้างครบวงจร

ขนาดใหญ่  โดยผู้ เช่าทัง้สองรายดงักล่าว เป็นหน่วยธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้เซ็นทรัล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้า

ปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี ้โครงการ DSG HSIL มีผู้ เช่า คือ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็กและผู้ ใหญ่ และ

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) มีผู้ เช่าหลกั คือ บริษัท เอ็กซ์พีโอ  

โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ และบริษัท 

ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทผู้ นําเข้าและขายปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ด้วยทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ท่ีดี โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ท่ีนบัเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจท่ีดี

และเสถียรภาพทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัมีกลุม่ผู้ เช่ากลุม่ใหม่ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจวสัดกุ่อสร้างและตกแต่ง 

(Home Supplies) เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านความหลากหลายของผู้ เช่า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความ

เช่ือมัน่วา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าในอตัราท่ีสงูเพ่ือ

สร้างรายได้อยา่งมัน่คงและตอ่เน่ืองในอนาคต ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้ เช่า รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัสดัสว่นการเช่า

พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้จากการลงทุนใน

สินทรัพย์เพิ่มเติม  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมนี ้จะทําให้กองทรัสต์ WHART มีความหลากหลายของแหลง่ท่ีมาของ

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะทําให้จํานวนรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพ่ิมขึน้จากรายได้ท่ีจะได้รับ

จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมในครัง้นี ้และรักษาผลประโยชน์ตอบแทนในระดบัท่ีสามารถเทียบเคียงได้

กบัผลประโยชน์ตอบแทนก่อนการเข้าลงทนุ ในรูปแบบของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ

ตอ่หน่วย โดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้ท่ีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้

จากคา่เช่าและคา่บริการท่ีได้จ่ายชําระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้สําหรับปีตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
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ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 

ทรัพย์สิน 

หลังการลงทุน 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4*2 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
   

รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ 2,032.86 2,347.24 

รายได้อ่ืน 2.48 2.83 

รวมรายได้ 2,035.34 2,350.07 
   

คา่เชา่ที่ดิน 41.67 41.67 

คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  47.97 52.89 

กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 1,945.70 2,255.51 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์ 115.79 131.20 

คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และการแปลงสภาพตดัจา่ย 96.05 115.50 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 253.61 306.03 

กาํไรสุทธิที่สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78 
   

หกัออก   รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับชําระเป็นเงินสดจริง  (4.46) (33.80) 

บวกกลบั คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง 7.70   7.70  

บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยลว่งหน้า 26.81   38.68  

เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน  1,510.30  1,715.36 
   

บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ย    

  ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 

 

96.05  

 

 115.50  

บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอขอคืน  38.14   51.89  

หกัออก  การชําระคืนเงินต้นเงินกู้ยืม (2.70) (2.70) 

เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน  1,641.79   1,880.05  
   

ประมาณอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ)  95 95 

ประมาณการเงินสดสุทธิที่สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 1,559.70  1,786.05  
   

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน    

- ประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78 

- เงินลดทนุ 79.45 83.27 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 1,559.70 1,786.05 
 

   

จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหนว่ย) *3 1,963.98 2,249.00 

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)   

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย 0.75  0.75  

- เงินลดทนุตอ่หน่วย 0.04  0.04  

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย  0.79   0.79  
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ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สิน 

หลังการลงทุน 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4*2 

(ล้านบาท) 
    

ในกรณีที่มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised loss)  

จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง *4 (บาท)    

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย    0.59   0.59  

- เงินลดทนุตอ่หน่วย    0.04   0.04  

- เงินลดทนุด้วยวธีิเส้นตรงตอ่หน่วย     0.16   0.16  

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย    0.79   0.79  

 

หมายเหตุ *1 ทรพัย์สินทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงทรพัย์สินทีก่องทรสัต์ได้ลงทนุแลว้ จํานวน 20 โครงการ 

 *2 ทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 อ้างอิงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินใหม่ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนเพ่ิม

จํานวน 4 โครงการ  

 *3 จํานวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพือ่ใช้ในการคํานวณเท่านัน้ โดยคํานวณมาจากราคาทรัพย์สินที่ลงทุนเพ่ิมจํานวน 

4,429 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 10.1 บาท ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะเสนอขาย และราคา

ทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะลงทนุสดุท้ายอาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัทีป่ระมาณการนีไ้ว้ได้ 

 *4 ในกรณีที่ราคาประเมินสิทธิการเช่าของทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์ ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม.18) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล

หารพิจิตร กม. 5) โครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH 3M โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม.19) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) และราคาประเมินสิทธิการเช่าของ

ทรพัย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่4 ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center  (พระราม 2 กม.35)  และ โครงการ 

WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ินงวดลดลง และมีการรับรู้

ผลขาดทนุทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากบัยอด

คงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดัจําหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ 

วนัส้ินรอบบญัชีจะข้ึนอยู่กบัราคาประเมินที่จดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซ่ึงการคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมี

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึง

อาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าทีคํ่านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ

เงินลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวนเท่ากนัตามอายสุญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดง

ตวัอย่างผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนในกรณีทีมู่ลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราทีเ่ท่ากนัตลอดอายุสญัญาการเช่าเท่านัน้ 
  

 ศักยภาพของผู้บริหารทรัพย์สนิ 

WHA เป็นบริษัทหนึ่งในกลุม่บริษัท WHA GROUP ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจ

คลงัสนิค้าและโรงงานให้เป็นศนูย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐานในระดบัสากล โดยสร้างและออกแบบให้มีมาตรฐาน

และคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ และมีคณะผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับ

ความไว้วางใจจากบริษัทชัน้นําระดบัสากล ไมว่า่จะเป็นประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และเอเชีย 

โดยในปี 2560 โครงการท่ีลงทนุพฒันา และ/หรือ อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ WHA GROUP มี พืน้ท่ี

รวมกวา่ 2,150,410 ตารางเมตร จึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคลงัสินค้าและ

โรงงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าหลกัยงัเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความมัน่คงทางธุรกิจในระดบันานาชาติ เช่น 
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บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั (หรือช่ือเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม จํากดั) ซึ่งเป็นผู้ผลิต บรรจุ ตวัแทนจําหนา่ย

สนิค้าอุปโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ และเป็นผู้ ให้บริการทางด้านระบบขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าแบบครบ

วงจรบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน ซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายผ้าอ้อม

สาํเร็จรูปสําหรับเด็กและผู้ ใหญ่ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็น

ผู้ นําในการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ทัง้นี ้สามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.wha.co.th จากการบริหารจดัการท่ีมีศกัยภาพของคณะผู้บริหารของ WHA และการมี

มาตรฐานในการสร้างและออกแบบในระดบัสงูเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA GROUP 

ทําให้มีความมัน่ใจได้วา่ WHA  จะสามารถรักษาผู้ เช่าเดิมได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจดัการทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินท่ีดีท่ีสามารถสร้างผลตอบแทน

ให้กบักองทรัสต์ได้ในอนาคต 

4. การเพิ่มขึน้ของโอกาสในการเพิ่มทุนในอนาคต 

เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมเป็นทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการของ WHA ดงันัน้ การลงทุน

เพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ึงเพ่ิมโอกาสให้กบักองทรัสต์ WHART ท่ีจะลงทนุในโครงการอ่ืน ๆ ของ 

WHA เพ่ิมเติมได้อีก ซึง่จะเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพ่ิม

สภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์และผลตอบแทนถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้อีกในอนาคต  

5. การเพิ่มขึน้ของสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่อาจเพิ่มสูงขึน้ 

การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะทําให้จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ท่ี

มีการออกและเสนอขาย เพ่ิมขึน้จาก 1,963,977,172  หนว่ย เป็นจํานวนไมเ่กิน 2,263,157,172 หนว่ย (จากการออก

และเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเป็นจํานวนไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย) บริษัทฯ คาดว่า การเพ่ิมปริมาณหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART จะมีสว่นช่วยสง่เสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

http://www.wha.co.th/
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า 

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ

สําหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต”์)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสาํหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (“งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ”) ของ

กองทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต”์) ตามมาตรฐานงานที�ให้

ความเชื�อมั�น รหัส 3400 เรื�องการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินที�เกี�ยวกบัอนาคต ผูบ้ริหารของกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบต่อ

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติซึ�งประกอบดว้ย งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ และหมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์

สมมติ และรับผิดชอบเกี�ยวกบัสถานการณ์สมมติที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํที�แสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 และนโยบายการบญัชี

ที�สาํคญัที�แสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นเพื�อใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลส่วนหนึ� ง

ในการยื�นขออนุมติัต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ในการเข้าลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

ในกรรมสิทธิ� ของที�ดิน สิทธิการเช่าที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ในโครงการต่างๆ ทั� งนี�  เนื�องจากกรรมสิทธิ� และสิทธิการเช่า

ในอสังหาริมทรัพยย์งัไม่ไดโ้อนไปยงักองทรัสต ์ในการประเมินผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ งบกาํไรขาดทุน

และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไดจ้ดัทาํขึ�นตามสถานการณ์สมมติที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตและ

การกระทําของผูบ้ริหารซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งคาดว่าจะเกิดขึ� น ดังนั� นผูใ้ช้ข้อมูลตอ้งระมดัระวงัว่างบกาํไรขาดทุนและการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตินี�อาจไม่เหมาะสมสาํหรับวตัถุประสงคอื์�นนอกจากที�ระบุไวข้า้งตน้

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติที�สําคัญ ข้าพเจ้าไม่พบสิ�งที� เป็นเหตุให้เชื�อว่าสถานการณ์สมมติ 

ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี�  ขา้พเจา้เห็นวา่

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไดจ้ดัทาํขึ�นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติ และ

เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกองทรัสต์ที�ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ตามสถานการณ์สมมติ 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�คาดการณ์ภายใตส้ถานการณ์สมมติที�อธิบายในหมายเหตุขอ้ 2 อาจจะไม่เกิดขึ�นตามที�คาดการณ์ 

และแมว้่าเหตุการณ์ที�คาดการณ์ภายใต้สถานการณ์สมมติจะเกิดขึ�นก็ตาม ผลลพัธ์ที� เกิดขึ�นจริงมกัจะแตกต่างจากขอ้มูล

ตามสถานการณ์สมมติ เนื�องจากบ่อยครั� งเหตุการณ์อื�นที�คาดการณ์ไวไ้ม่เกิดขึ�นจริงตามที�คาด และผลต่างอาจมีสาระสําคญั 

ดังนั�นผลลพัธ์ที� เกิดขึ�นจึงอาจแตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากที�คาดการณ์ไว ้ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง

ความเห็นเกี�ยวกบัความเป็นไปไดที้�งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติจะให้ผลลพัธ์ที�

เป็นไปตามประมาณการตามสถานการณ์สมมติดงักล่าว 





ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท
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ทรัพย์สิน

ที�มีอยู่เดมิ

ทรัพย์สิน

หลงัการลงทุน

เพิ�มเติมครั�งที� 4

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 2.1 2,032.86 2,347.24

รายไดอื้�น 2.2 2.48 2.83

รวมรายได้ 2,035.34 2,350.07

ค่าเช่าที�ดิน 2.3 41.67 41.67

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.4 47.97 52.89

กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 1,945.70 2,255.51

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสต์ 2.5 115.79 131.20

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

และการแปลงสภาพตดัจ่าย 2.6, 2.7 96.05 115.50

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 2.8 253.61 306.03

กาํไรสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78

หกัออก รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการที�มิไดรั้บชาํระเป็นเงินสดจริง (4.46) (33.80)

บวกกลบั ค่าเช่าที�ดินที�มิไดจ่้ายเป็นเงินสดจริง 7.70 7.70

บวกกลบั ดอกเบี�ยคา้งจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ 26.81 38.68

เงินสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,510.30 1,715.36

บวกกลบั  สภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากการตดัจ่ายค่าใชจ่้าย

ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 96.05 115.50

บวกกลบั ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 38.14 51.89

หกัออก การชาํระคืนเงินตน้เงินกูย้มื (2.70) (2.70)

เงินสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,641.79 1,880.05

ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (ร้อยละ) 2.9 95 95

ประมาณการเงินสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,559.70 1,786.05

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 

- ประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78

- เงินลดทุน 79.45 83.27

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,559.70 1,786.05



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท
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ทรัพย์สิน

ที�มีอยู่เดมิ

ล้านบาท

ทรัพย์สิน

หลงัการลงทุน

เพิ�มเติมครั�งที� 4

ล้านบาท

จาํนวนหน่วยทรัสต์ (ลา้นหน่วย) 1 1,963.98 2,249.00

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.75 0.75

- เงินลดทุนต่อหน่วย 0.04 0.04

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.79 0.79

ในกรณีที�มีการรับรู้ผลขาดทุนที�ยังไม่เกดิขึ�นจริง (Unrealised loss)

จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง2 (บาท) 

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.59 0.59

- เงินลดทุนต่อหน่วย 0.04 0.04

- เงินลดทุนดว้ยวธีิเส้นตรงต่อหน่วย 0.16 0.16

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.79 0.79

1 จาํนวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอา้งอิงเพื�อใช้ในการคาํนวณเท่านั�น โดยคาํนวณมาจากราคาทรัพยสิ์นที�ลงทุนเพิ�มจาํนวน 4,429 ลา้นบาท 

และราคาหน่วยทรัสตที์� 10.1 บาท ราคาและจาํนวนหน่วยทรัสตที์�กองทรัสตจ์ะเสนอขาย และราคาทรัพยสิ์นที�กองทรัสตจ์ะลงทุนสุดทา้ย

อาจมากกวา่ นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัที�ประมาณการนี� ไวไ้ด้

2 ในกรณีที�ราคาประเมินสิทธิการเช่าของทรัพยสิ์นเดิมของกองทรัสต์ ไดแ้ก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) โครงการ DKSH Consumer 

โครงการ DKSH 3M โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 3) และราคาประเมินสิทธิการเช่าของทรัพยสิ์นจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center  (พระราม 2 

กม.35)  และ โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ�นงวดลดลง และมีการรับรู้ผล

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (Unrealised loss) จากการดอ้ยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติใหมู้ลค่าการดอ้ยค่าเท่ากบัยอดคงคา้งของสัญญาสิทธิการ

เช่าที�โดยปกติตดัจาํหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วนัสิ�นรอบบญัชีจะขึ�นอยู่กบัราคาประเมินที�จดัทาํ

โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระซึ� งการคาํนวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของ

รายไดค่้าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ� งอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที�คาํนวณไดเ้พิ�มสูงขึ�น เท่าเดิม หรือลดลง ดงันั�นการคาํนวณ

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยขา้งตน้ (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเท่ากนัตามอายสัุญญาเช่า) จึงเป็น

เพียงการแสดงตวัอยา่งผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นในกรณีที�มูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราที�เท่ากนัตลอดอายสัุญญาการเช่าเท่านั�น
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1 ข้อมูลทั�วไป

ทรัสต์เพื� อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี� ยม โกรท (“กองทรัสต์” ห รือ 

“กองทรัสต์WHART”) จัดตั� งขึ� นเมื�อวนัที�  8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทรัสต์มีวตัถุประสงค์ในการระดมเงินทุนจาก 

นกัลงทุนทั�วไป เพื�อนาํเงินที�ไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า และจดัหาผลประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงพฒันาศักยภาพหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นต่างๆ ที�กองทรัสต์

ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วงหรือขาย หรือดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของทรัพย์สิน 

เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน แก่กองทรัสต์และผู ้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื�นหรือ

หลกัทรัพยอื์�นและ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวธีิอื�นใดตามกฎหมายหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสําหรับปีตั�งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อเป็นส่วนหนึ�งของหนงัสือชี�ชวนเพื�อเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเป็นส่วนหนึ� งของการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเพิ�มทุนของกองทรัสต ์เพื�อเขา้ลงทุนเพิ�มใน

อสงัหาริมทรัพยที์�จะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 จาํนวนรวม 4 โครงการ ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

(“WHA”) และกิจการร่วมคา้ที� WHA เป็นผูร่้วมทุน ซึ� งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ�  และ/หรือ ผูมี้สิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นที�จะ

ลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 รวมเรียกวา่ (“เจา้ของทรัพยสิ์น”) ดงันั�น จึงไม่เหมาะสมที�จะนาํไปใชห้รืออา้งอิงเพื�อวตัถุประสงคอื์�น

นอกจากวตัถุประสงคที์�กล่าวขา้งตน้

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดบับลิวเอชเอ 

เรียล เอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2561 

ทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิมของกองทรัสต ์ประกอบดว้ยกรรมสิทธิ� ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าในที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

ประเภทคลงัสินค้าและโรงงาน รวมทั� งทรัพยสิ์นอื�นๆ อันเป็นส่วนควบของที�ดิน เครื�องมือ และอุปกรณ์ และพื�นที�

ส่วนหลงัคาของอาคารคลงัสินคา้ให้เช่าเพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ที�ติดตั�งบนหลงัคา จาํนวน 20 โครงการ  

ทรัพยสิ์นที�กองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ประกอบดว้ยกรรมสิทธิ� ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าในที�ดินพร้อม

สิ�งปลูกสร้าง ประเภทคลงัสินคา้และโรงงาน รวมทั�งทรัพยสิ์นอื�นๆ อนัเป็นส่วนควบของที�ดิน เครื�องมือ และอุปกรณ์ และ

พื�นที�ส่วนหลงัคาของอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ที�ติดตั�งบนหลงัคา จาํนวน 4 โครงการ  
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1 ข้อมูลทั�วไป (ต่อ)

รายละเอียดโดยสรุปของทรัพยสิ์นเดิมของกองทรัสต ์และทรัพยสิ์นที�กองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 แสดงดงัต่อไปนี�

โครงการ พื�นที� (ตรม.)1 คดิเป็น 

ร้อยละ

ทรัพย์สินเดมิของกองทรัสต์

1) โครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1  

และ Phase 2
35,092.97 2.33

2) โครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
96,155.78 6.38

3) โครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
110,476.04 7.33

4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 149,129.75 9.90

5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 61) 87,676.05 5.82

6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี) 32,986.00 2.19

7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 114,627.75 7.61

8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 156,446.30 10.38

9) โครงการอาคารคลงัสินคา้ Kao 42,310.44 2.81

10) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิม Primus) 14,320.80 0.95

11) โครงการอาคารคลงัสินคา้ DKSH Consumer และ DKSH 3M 73,022.44 4.85

12) โครงการอาคารคลงัสินคา้ DKSH บางปะอิน 36,000.00 2.39

13) โครงการอาคารโรงงาน Ducati 20,285.00 1.35

14) โครงการอาคารคลงัสินคา้ Healthcare 52,706.84 3.50

15) โครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19)
71,498.95 4.74

16) โครงการ DSG 55,372.40 3.67

17) โครงการ WHA Mega Logistics (พานทอง ชลบุรี) 38,565.00 2.56

18) โครงการ WHA Mega Logistics Center 2  

(ชลหารพิจิตร กม.3)2 86,864.80 5.76

19) โครงการ Omada Aerospace Factory Rayong 15,568.79 1.03

20) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลูกกา) 12,169.64 0.81

รวมทรัพย์สินเดมิของกองทรัสต์ 1,301,275.74 86.36
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โครงการ พื�นที� (ตรม.)
คดิเป็น 

ร้อยละ

ทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเตมิครั�งที� 4

1) โครงการ WHA Mega Logistics Center   

(พระราม 2 กม.35 เฟส 1)3 28,042.00 1.86

2) WHA Central Mega Logistics Center (วงันอ้ย 63) 86,223.61 5.72

3) โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center  

(บางนา-ตราด กม. 23)
65,719.00 4.36

4) คลงัสินคา้ DSG เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 25,584.00 1.70

รวมทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเตมิครั�งที� 4 205,568.61 13.64

รวมทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั�งหมด 1,506,844.35 100.00

1 รายละเอียดพื�นที�เช่าตามสัญญาเช่าและบริการ และการคาดการณ์การต่ออายสุัญญาของกองทรัสต ์(รวมพื�นที�เช่าหลงัคา

และลานจอดรถ) ที�มีอยู ่ณ วนัที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ� งไม่รวมเงื�อนไขในการต่อสัญญาในแต่ละสญัญาเช่าและบริการ 

ทั�งนี�  พื�นที�เช่าที�สัญญาเช่าและบริการจะหมดอายภุายหลงัจากวนัที�จดัทาํประมาณการนั�น ขึ�นอยูก่บัการเจรจากบัผูเ้ช่าของ

กองทรัสต์เมื�อใกลสิ้�นสุดสัญญา ดังนั�น ณ วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจมีพื�นที�เช่าที�มีสัญญาเช่าและพื�นที� เช่าที�อยู่

ระหวา่งจดัหาผูเ้ช่าแตกต่างไปจากนี�ได้

2 สาํหรับทรัพยสิ์นโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 ทางบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

(มหาชน) ในฐานะเจา้ของทรัพยสิ์น ตกลงวา่กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าในที�ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี 

โดยเมื�อสิ�นสุดกาํหนดเวลาการเช่าดงักล่าว บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ให้คาํมั�นแก่กองทรัสต์

ในสิทธิการต่อสัญญาเช่าทรัพยสิ์นที�กองทรัสต์เขา้ไปลงทุนครั� งแรกไดอี้ก 30 ปี และมีการกาํหนดค่าเช่าที�กองทรัสต์

ตอ้งชาํระเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับระยะเวลาการเช่าที�ต่ออายไุปอีก 30 ปี ณ ปีที� 30 นบัจากวนัที�เขา้ลงทุน กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2590 

3 สาํหรับทรัพยสิ์นโครงการ WHA Mega Logistics Center พระราม 2 กม.35 เฟส 1 ทางบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

จาํกดั (มหาชน) ในฐานะเจา้ของทรัพยสิ์น ตกลงวา่กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าในที�ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 

30 ปี โดยเมื�อสิ�นสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ให้ค ํามั�นแก่

กองทรัสต์ในสิทธิการต่อสัญญาเช่าทรัพยสิ์นที�กองทรัสต์เขา้ไปลงทุนครั� งแรกได้อีก 30 ปี และมีการกาํหนดค่าเช่าที�

กองทรัสตต์อ้งชาํระเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับระยะเวลาการเช่าที�ต่ออายไุปอีก 30 ปี ณ ปีที� 30 นบัจากวนัที�เขา้ลงทุน กล่าวคือ 

ปี พ.ศ. 2591 
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2 สถานการณ์สมมตทิี�สําคญั

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสาํหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชข้อ้สมมติฐานตามที�ระบุไว ้โดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์และเจา้ของทรัพยสิ์น พิจารณา

เห็นวา่ขอ้สมมติฐานดงักล่าวเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วนัที�ที�ไดจ้ดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนี�  

อย่างไรก็ตามผูล้งทุนควรพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวและงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม

สถานการณ์สมมติโดยใชว้จิารณญาณของตนเองอยา่งถี�ถว้นเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสตนี์�

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสาํหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดแ้สดงผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ ภายใตส้มมติฐานดงัต่อไปนี�

ทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิม

กองทรัสตจ์ะไม่มีการลงทุนเพิ�มเติม ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติจะเป็นผล

การดาํเนินงานในอนาคตที�เกิดจากทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิมของกองทรัสต์

ทรัพยสิ์นหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4 ซึ� งประกอบด้วย อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า จาํนวน 4

โครงการ งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติจะเป็นผลการดาํเนินงานในอนาคตที�เกิดจาก

ทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิมของกองทรัสต ์และทรัพยสิ์นที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

2.1 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 

2.1.1  รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการพื�นที�อาคารคลงัสินค้า

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับรู้ตามวธีิอตัราเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและสัญญาบริการ อา้งอิงจากอตัรา

การเช่าพื�นที�และอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามที�กาํหนดในสัญญาเช่าและสญัญาบริการ และการคาดการณ์

การต่ออายุสัญญาของกองทรัสต์ ซึ� งมีกรรมสิทธิ� /สิทธิการเช่าที�ดิน กรรมสิทธิ� ในอาคารคลงัสินคา้และ

หลงัคาอาคารคลงัสินคา้ในปัจจุบนั ที�มีอยู ่ณ วนัที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 และสมมติฐานการปล่อยเช่าพื�นที�

เมื�อครบกาํหนดอายสุัญญา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเดิม 

ขอ้กาํหนดอตัราการปรับค่าเช่าและค่าบริการในกรณีที�มีการต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ (ถา้มี) 

ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามลกัษณะที�ตั� งของทรัพยสิ์น ในช่วงการประมาณการตามรายงาน

ประเมินของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระ โดยให้สมมติฐานวา่มีอตัราการเช่าพื�นที� ในช่วงการประมาณการ

ในอตัราร้อยละ 80 ถึง 90 สาํหรับพื�นที�ที�ครบกาํหนดอายสุญัญา
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2 สถานการณ์สมมตทิี�สําคญั (ต่อ)

2.1 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ (ต่อ)

2.1.1 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการพื�นที�อาคารคลงัสินค้า (ต่อ)

ทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิม

ทั�งนี�  สําหรับพื�นที�เช่าบางส่วนของโครงการ WHA Mega Logistic Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ทางบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

ตกลงวา่ในกรณีที�ไม่มีผูเ้ช่า ในวนัที�กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

จะเป็นผูช้าํระค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับพื�นที�เช่า 1,616 ตารางเมตรของโครงการ WHA Mega Logistic Center 

(ชลหารพิจิตร กม.5) ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการ 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และสําหรับพื�นที�เช่า

12,796 ตารางเมตรของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ในอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 155 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เวน้แต่ในช่วงเวลา 3 ปีตั�งแต่วนัที�เขา้ลงทุนในแต่ละโครงการ 

สามารถจดัหาผูเ้ช่าไดใ้นระยะเวลาอยา่งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัระยะเวลาที�เหลือของ 3 ปีดงักล่าว และมีอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการในระยะเวลาที�เหลือของ 3 ปีดงักล่าวไม่ตํ�ากวา่อตัราดงักล่าว โดยในกรณีที�มีผูเ้ช่าพื�นที�

ส่วนที�ว่างนั� นในอตัราค่าเช่าและค่าบริการตํ�ากว่าอตัราดังกล่าว บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) ตกลงจะชาํระค่าเช่าและค่าบริการส่วนที�ขาดใหแ้ก่กองทรัสตต์่อไปจนครบระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว

ทรัพยสิ์นหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

นอกจากนี�  บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และกิจการร่วมคา้ (ซึ�งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น)

จะเป็นผูช้าํระค่าเช่าและค่าบริการสําหรับพื�นที�เช่าที�ไม่มีผูเ้ช่าของโครงการ WHA -KPN Mega Logistics

Center (บางนา-ตราด กม. 23) ณ วนัที�กองทรัสต์เขา้ลงทุน สําหรับอาคารคลงัสินคา้เลขที� A2/2 และ A3/1 

พื�นที�เช่ารวม 8,941 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที�กองทรัสต์เขา้ลงทุน ในอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 155 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และในกรณีที�เมื�อครบกาํหนดอายกุารเช่าของอาคารคลงัสินคา้

เลขที� A3/2 พื�นที�เช่า 4,905 ตารางเมตร ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23) แลว้ (สัญญาเช่าดงักล่าวครบกาํหนดอายกุารเช่าในวนัที� 15 กรกฎาคม 2562) และผูเ้ช่าไม่ต่ออายุ

สญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื�อต่ออายกุารเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ชาํระค่าเช่า WHA และกิจการ

ร่วมคา้ (ซึ� งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น) จะชาํระค่าเช่าพื�นที�ดงักล่าวในอตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

จนกวา่จะมีผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าชาํระค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าบริการกําหนดตามเงื�อนไขในสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการ ซึ�งในสญัญาระบุวา่หากผูเ้ช่ายกเลิกสญัญาเช่า หรือสัญญาบริการก่อนครบอายสุญัญาดงักล่าว 

ผูเ้ช่ายินยอมจ่ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการส่วนที�เหลือตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการดงักล่าวทั�งจาํนวน 

หรือผูเ้ช่ายนิยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ายดึเงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการทั�งจาํนวน



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
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2 สถานการณ์สมมตทิี�สําคญั (ต่อ)

2.1 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ (ต่อ)

2.1.2 รายได้ค่าเช่าพื�นที�ส่วนหลังคาของอาคารคลังสินค้าเพื� อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์ 

รายไดค้่าเช่าจากพื�นที�ส่วนหลงัคาของอาคารคลงัสินคา้รับรู้ตามวิธีอตัราเส้นตรงโดยอา้งอิงจากค่าเช่าตาม

สัญญาเช่า และสัญญากระทําการที� เจ้าของทรัพย์สินทํากับกองทรัสต์ โดยให้สมมติฐานว่ามีอัตรา

การเช่าพื�นที�ร้อยละ 100 และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าที� ร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี เป็นเวลา 15 ปีสําหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) และ 25 ปีสําหรับโครงการอื�นๆ จากวนัที�เขา้ลงทุน

ในแต่ละโครงการ

2.2 รายได้อื�น

กองทรัสต ์จะมีดอกเบี�ยรับจากการบริหารเงินสดที�ไดรั้บจากค่าเช่าและค่าบริการ และเงินมดัจาํรับ ซึ� งจะนาํไปลงทุน

ในเงินลงทุนระยะสั�น โดยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง และคาํนวณโดยใชส้มมติฐานอตัราร้อยละ 0.37 ต่อปี

2.3 ค่าเช่าที�ดนิ

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัค่าเช่าที�ดินเป็นไปตามที�ระบุในสญัญาเช่าที�ดิน

2.4 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ยค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการทาํ

หน้าที�ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยเรียกเก็บเป็นรายงวดตามสัญญาการจ้างที�ทําขึ� นระหว่าง

กองทรัสตก์บัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด) ทั�งนี�  อตัราดงักล่าว

จะไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ หรือกองทุนรวม โดยอา้งอิงจากของสัญญาแต่งตั� ง

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ที� มีอยู่สําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีอยู่เดิม และเอกสารสรุป

สาระสําคัญของร่างสัญญาแต่งตั� งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์สําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพยที์�กองทรัสต์

จะลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ซึ� งมีระยะเวลาครอบคลุมสาํหรับประมาณการตามสมมติฐานสาํหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม

   การจดัการ 

ผู ้จัดการกองทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทรัสต์ ที�คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์และรับรองโดยทรัสตี  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทรัสต์ ที�คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์และรับรองโดยทรัสตี  

ค่าธรรมเนียม

   นายทะเบียน 

หน่วยทรัสต์

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทรัสต ์ที�คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์และรับรองโดยทรัสตี 

ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารอื�นๆ

ประกอบด้วย ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ค่าที�ปรึกษา ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ์และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ โดยคาํนวณจาก

ขอ้เสนอการให้บริการที�ไดรั้บในขณะนี�  รวมทั�งพิจารณาจากการประเมินค่าใช้จ่ายอื�นที�อาจ

เกิดขึ�นในอนาคต

2.6 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพตดัจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์และการแปลงสภาพตดัจ่าย มาจากค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

ตลาดหลกัทรัพย ์ค่าที�ปรึกษาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียม

ในการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบัการแปลงสภาพ และค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ�มเติมครั� งที� 4 เป็นตน้ ทั�งนี� ค่าใชจ่้ายดงักล่าวถูกตั�งขึ�นเป็นสินทรัพยแ์ละตดั

จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติโดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

2.7 ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ�งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บคา่ธรรมเนียมในการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ซึ�งคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75

ของมูลค่าทรัพยสิ์นที�ได้มา ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และไม่เกิน

ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นที�ไดม้าในกรณีเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลอื�น
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2.8 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

ค่าใชจ่้ายดอกเบี� ยซึ� งรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง เกิดจากการกูย้ืมเงินระยะยาวและออกพนัธบตัร โดยใช้

สมมติฐานอตัราดอกเบี� ยเงินกู้ระยะยาวไม่เกินอัตรา MLR หักร้อยละ 1.5 ต่อปี และสมมติฐานอัตราดอกเบี� ย

พนัธบตัรไม่เกินอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี

2.9 ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนคาํนวณจากสมมติฐานอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

และเงนิลดทุนสาํหรับอสังหาริมทรัพยที์�มีอยูเ่ดิมของกองทรัสต ์ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 ของเงินสดสุทธิที�

สามารถนาํมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ซึ� งคาํนวณจากกาํไรสุทธิที�สามารถนาํมาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ปรับปรุงดว้ยรายการสภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากการตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์

รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการที�มิไดรั้บชาํระเป็นเงินสดจริง ค่าเช่าที�ดินที�มิไดจ่้ายเป็นเงินสดจริง ส่วนของดอกเบี�ยจ่าย

ที�ไม่ไดจ่้ายเป็นเงินสด การชาํระคืนเงินตน้กูย้มืและกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ของอสังหาริมทรัพยจ์ากการประเมินมูลค่าประจาํปี (ถา้มี) อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจริง

อาจแตกต่างจากอตัราที�ประมาณการนี�ไดต้ามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสต์

2.10 มาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ 

งบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสําหรับปีตั�งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562  

ถึงวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศ

โดยสภาวิชาชีพบัญชี กองทรัสต์คาดว่ามาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีที�เกี�ยวขอ้งที�จะมีผลบังคบัใช้สําหรับ 

รอบระยะเวลาที�จัดทําประมาณการตามสมมติฐานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562ไม่มีผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้อยา่งเป็นสาระสาํคญั
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2.11 ข้อสมมตฐิานอื�นๆ 

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสําหรับปีตั�งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562  

ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถูกจดัทาํขึ�นโดยมีขอ้สมมติฐานอื�นเพิ�มเติมดงัต่อไปนี�

1) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในอสงัหาริมทรัพยใ์นระหวา่งปีประมาณการ

2) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยไ์ม่มีการเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปีประมาณการ

3) ไม่มีการระดมทุนเพิ�มเติมในระหวา่งปีประมาณการ

4) ไม่มีค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) ในระหวา่งปีประมาณการ 

5) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายดา้นภาษีและกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งปีประมาณการ

6) สญัญาหรือร่างสญัญาทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งมีผลบงัคบัใชไ้ดแ้ละสามารถปฏิบติัไดต้ามที�ระบุในสญัญา

7) ไม่มีประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้จากการที�กองทรัสต ์ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8) ผูเ้ช่าทุกรายปฏิบติัตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ/ร่างสญัญาเช่าและร่างสญัญาบริการ

3 การประเมนิมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแสดงตามมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ซึ� งโดยเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน กองทรัสตจ์ะจดัให้มีการประเมินมูลค่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอย่างน้อยทุกสองปีนับแต่วนัที�มีการประเมินมูลค่าเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และ

จะจดัใหมี้การสอบทานอยา่งนอ้ยทุกหนึ�งปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินครั� งล่าสุดไปแลว้

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ 

สําหรับปีตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือตามมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

ที�ประเมินครั� งล่าสุดของแต่ละสินทรัพยใ์นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 หรือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยผูป้ระเมินค่า

ทรัพยสิ์นอิสระ ทั�งนี� กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นในภายหลงัที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าจะไม่มี

ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ในประมาณการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เนื�องจากกําไรที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดจากส่วนที�ไม่รวมกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินมูลค่า

อยา่งไรก็ตาม ผลขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นในภายหลงั ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

จะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์เนื�องจากกาํไรที�สามารถนาํมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดจาก

ส่วนที�รวมผลขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินมูลค่า



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ

สําหรับปีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14

4 การวเิคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis)  

งบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติได้จัดทําขึ� นตามสมมติฐานที� เป็นสาระสําคัญ

ดงัที�กล่าวไวข้า้งตน้ โดยปัจจัยหลกัที�อาจส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์

สมมติอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ อตัราค่าเช่าและค่าบริการของสญัญาที�มีการต่ออายหุรือเปลี�ยนผูเ้ช่า

ผูล้งทุนควรระมดัระวงัวา่เหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน และผลการดาํเนินงานจริงอาจแตกต่าง

จากงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ การทําการวิเคราะห์ความผันผวน 

มีวตัถุประสงค์เพื�อให้นักลงทุนสามารถประเมินผลกระทบที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของปัจจัยหลักที�แสดงใน

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ

การวิเคราะห์ความผนัผวนมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้เป็นแนวทางเท่านั�น ความแตกต่างระหวา่งผลประกอบการที�เกิดขึ�นจริง 

และผลประกอบการที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติอาจมากกว่า

ช่วงความผนัผวนของปัจจยัหลกัดงัที�กาํหนดดา้นล่าง นอกจากนี�  ผลกระทบจากปัจจยัอื�น ๆ อาจเพิ�มหรือลดผลกระทบจาก

ความแตกต่างระหวา่งผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการของสญัญาที�มีการต่ออายหุรือเปลี�ยนผูเ้ช่า

การเปลี�ยนแปลงสมมติฐานอตัราค่าเช่าและค่าบริการของการให้เช่าพื�นที�เมื�อครบกาํหนดอายสุัญญา ซึ� งพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 

อาทิเช่น อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเดิม ข้อกําหนดอัตราการปรับค่าเช่าและค่าบริการในกรณีที�มีการต่อ

อายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ (ถา้มี) ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามลกัษณะที�ตั�งของทรัพยสิ์น ในช่วงการ

ประมาณการตามรายงานประเมินของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระ ระหว่างปีประมาณการตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 ถึงว ันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการเปลี� ยนแปลงอัตราค่ าเช่าและค่าบริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สําหรับปีตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แสดงไดด้งันี�

ทรัพยสิ์นที�มีอยูเ่ดิม

ตํ�ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 1 กรณีฐาน

สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 1

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน (ล้านบาท)
- ประโยชน์ตอบแทน 1,475.20 1,480.25 1,485.29

- เงินลดทุน 79.70 79.45 79.19

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,554.90 1,559.70 1,564.48

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.75 0.75 0.75

- เงินลดทุนต่อหน่วย 0.04 0.04 0.04

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.79 0.79 0.79
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4 การวเิคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) (ต่อ)

ทรัพยสิ์นหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

ตํ�ากว่ากรณีฐาน

ร้อยละ 1 กรณีฐาน

สูงกว่ากรณีฐาน

ร้อยละ 1

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

และเงนิลดทุน (ล้านบาท)

- ประโยชน์ตอบแทน 1,699.14 1,702.78 1,706.42

- เงินลดทุน 82.88 83.27 83.66

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,782.02 1,786.05 1,790.08

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

และเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.75 0.75 0.75

- เงินลดทุนต่อหน่วย 0.04 0.04 0.04

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.79 0.79 0.79

ทั�งนี�ประมาณการจาํนวนเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนมิไดค้าํนึงผลกระทบจากการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ที�กองทรัสตล์งทุน อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสาํหรับปีตั�งแต่วนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และไม่อาจรับรองผลไดว้า่จะเป็นไปตามอตัราดงักล่าวหรือไม่
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5 นโยบายการบัญชีที�สําคญั

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณ์สมมติมีดงันี�

5.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 ทั� งนี�  กองทรัสต์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 106 เรื�อง การบัญชีสําหรับกิจการที�

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน

เนื�องจากงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ประกอบดว้ย งบกาํไรขาดทุนและ

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการและกาํไรสุทธิของ

สินทรัพยที์�ไดรั้บจากแต่ละหน่วยสินทรัพย ์และขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้ง และหมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุน

และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ แต่มิไดป้ระกอบดว้ยงบการเงินเต็มรูปแบบและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง ดังนั� น งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ 

จึงมิไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามที�ควรตามหลกัการบญัชีที�รับรอง

ทั�วไปในประเทศไทย

5.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทรัสต์ รับรู้รายไดค้่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงานโดยใชว้ิธีอตัราเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า

และสญัญาบริการ 

ค่าเช่าที�ดินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิอตัราเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

ดอกเบี�ยรับและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง
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5 นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

5.3 การวดัค่าเงนิลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ� ในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื�อมราคา

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์ริ�มแรกบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งที� จ่ายไป รวมถึงตน้ทุนเกี�ยวเนื�องที�เกิดขึ� น 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยไ์ดม้าจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินค่าทุกสองปีนับจากวนัถดัจากวนัที�

ได้อสังหาริมทรัพยน์ั� นมาหรือวนัที�ประเมินล่าสุด และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วนัที� มี

การประเมินครั� งสุดทา้ย

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าซึ� งเป็นผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นรายการกาํไร

หรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที�วดัมูลค่า

5.4 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที�จ่ายจริง ไดแ้ก่

ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี

จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

5.5 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 

ในกรณีที�มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะประกาศจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์

5.6 ภาษีเงนิได้ 

กองทรัสต์ เป็นกองทรัพยสิ์นที�ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้ในประเทศไทย จึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บันทึกไวใ้น

งบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตินี�
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
 

WHART หรือ กองทรัสต์ WHART ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHA หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

WHAVH บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั 

WHA KPN Alliance บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั 

Central WHA Alliance บริษัท เซ็นทรัล ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั  

กลุม่ WHA  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

WHAREM หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

KAsset  หรือ ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

GRAND  บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

SEAI บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศ สร.26/2555 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง
ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัประมวล)  

ข้อบงัคบั บจ/ร 29-00 ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (บจ/ร 29-00) 

ข้อบงัคบั บจ/ป 22-01 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน  2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บจ/ป 22-01) 

ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุน 

โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 กรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า ส านกังาน และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องภายใน
โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 63 

โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด 
กม. 23 

สทิธิการเชา่ชว่งในที่ดินและสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า ส านกังาน และทรัพย์สนิ
อื่นท่ีเก่ียวข้องภายในโครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 สทิธิการเชา่ในที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน ส านกังาน และทรัพย์สนิอื่นที่
เก่ียวข้องภายในโครงการ WHA Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) 

โครงการ DSG HSIL สระบรีุ กรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน ส านกังาน และทรัพย์สนิอื่นของ
โครงการ DSG HSIL สระบรีุ 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“WHAREM” หรือ “ผู้ จัดการ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โก
รท (“WHART”) เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART ครัง้ที่ 
2/2561 ในวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 
เลขที ่1 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 

การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอื่นที่
เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  
ปัจจุบนั WHART มีหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน จ านวน 1,963,977,172 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
9.2746 บาท รวม 18,215,102,679.43 บาท และได้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าในการลงทนุครัง้
แรก การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เพิ่มทนุครัง้ที่ 2 และจากการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) จากการแปลงสภาพ
กองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ และการลงทนุเพิ่มเติมหลงัจากการรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 
ดงักลา่ว เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 20 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และเฟส 2  
2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  
5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)  
6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ)  
7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 
9) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) 
10) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 
11) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 
12) โครงการ Omada 
13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   
14) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมช่ือโครงการ Primus) 
15) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 
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16) โครงการ DKSH บางปะอิน 
17) โครงการ Ducati 
18) โครงการ Healthcare   
19) โครงการ DSG  
20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์  WHART ในการระดมเงินทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดย
การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 3 และกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของ
รายได้และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ จ าเป็นต้องได้รับอนุมตัิ
เห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้WHAREM ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.    ทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”), บริษัท 
เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากัด (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”) โดยทรัพย์สินที่จะลงทุน
ประกอบด้วย 

▪ สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขท่ี 134435) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 17-1-50.0 ไร่1 

จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเชา่ 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

▪ สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จ านวน 
1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084.002 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลังคาประมาณ 

                                                           
1 ปัจจบุนั ที่ดนิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
2 ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเตม็จ านวน
พืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเตม็จ านวนพืน้ท่ี ใน
การนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เชา่ เป็นระยะเวลา 
3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 
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9,100.003 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,858.00 ตารางเมตร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 
ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
พระราม 2 กม. 35 

 
การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHAพระราม 2 กม. 35 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้
▪ สญัญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน พร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ) กบั 

WHA (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 
▪ สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ  ในโครงการ

ดงักลา่ว) และ 
▪ สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 
 

(1.2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วัง น้อย 63) ตัง้อยู่ที่ต าบลบ่อตาโล่  และต าบล 
ล าตาเสา อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63”) โดยทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุประกอบด้วย 
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96-1-

44.0 ไร่ 4 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 จ านวน 1 หลงั 

ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร  
▪ กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ  อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 

  

                                                           
3 ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไมมี่ผู้ เชา่ ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เช่าไม่
ต ่ากว่าอตัราคา่เชา่ท่ี WHA รับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราคา่เชา่ท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า เม่ือ WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและ
ราคาคา่เช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการช าระคา่เช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ
ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 
4 ปัจจบุนัท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
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การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้า
ท าสญัญาดงันี ้
▪ สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั Central WHA Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิใน

ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) และ 
▪ สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 
 

นอกจากนี ้ภายใต้การอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ในวันที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางสว่นของที่ดินที่กองทรัสต์จะ
เข้าลงทนุตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพื่อใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟา้ 
ประปา โทรศพัท์ สาธารณปูโภคตา่งๆ ตลอดจนติดตัง้ปา้ยช่ือและปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ให้แก่
ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่จะเข้าลงทุน 
(สามยทรัพย์) ด้วยคา่ใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อยา่งไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไมไ่ด้รับ
อนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานราชการอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจดภาระจ ายอม
ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลม่ขุอง Central 
WHA Alliance มีสทิธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางสว่นของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุดงักลา่วเพื่อใช้
เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ สาธารณปูโภคตา่งๆ ตลอดจนติดตัง้ป้าย
ช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกู
สร้างที่กองทรสต์ั WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

 
(1.3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง 

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (“โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23”) โดยทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทนุประกอบด้วย 
▪ สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบง่เช่าช่วงในท่ีดินรวม 3 โฉนด 

(โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)  เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43-3-0.05  มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดวา่
จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ปัจจบุนัท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
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▪ สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 จ านวน 2 
หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) ขนาด
พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,6076 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 26,1127 ตาราง
เมตร และสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดวา่
จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

▪ กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ  WHA-KPN 
บางนา-ตราด กม. 23 

 
การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดย
การเข้าท าสญัญาดงันี ้
▪ สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 

จ ากดั8)  

▪ สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
อาคาร และสิง่ปลกูสร้างอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

▪ สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ
อื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

                                                           
6 (1) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยงัมีผู้เช่าไม่ครบเตม็จ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ  WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคาร
คลงัสนิค้า และส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 
  (2) ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึง่ Yusen Logistic (Thailand) Co., 
Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจบุนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเชา่ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึง่หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว
แล้ว และผู้เช่าไม่ตอ่อายสุญัญาเชา่ หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพ่ือตอ่อายกุารเชา่แตผู่้ เช่ายงัไม่ช าระคา่เช่า หรืออยูใ่นระหว่างการจดัหาผู้ เชา่รายใหม่ ใน
การนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ  WHA KPN Alliance ช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่า
หรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่ม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั 
WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 
7 ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไมมี่ผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
หรือ WHA KPN Alliance ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance ตอ่ไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ 
WHART จะให้สทิธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลา
การเชา่ไม่น้อยกวา่ 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เช่าไมต่ ่ากว่าอตัราคา่เชา่ท่ี WHA และ WHA KPN Alliance รับช าระคา่เช่าหลงัคา
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราคา่เช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 
เม่ือ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาคา่เช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ี
การช าระคา่เช่าหลงัคาของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance ตอ่ไป และ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั WHA มีสทิธิจะโอน
สทิธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลเก่ียวโยงกบั WHA 
8 เดมิช่ือ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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ทัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า 
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ในฐานะผู้มีสทิธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัดตามสญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดังกล่าวจาก
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดัตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่) ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเชา่
หลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าช่วงที่ดิน
ทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่น
ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู ่(Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญา
ดงักลา่ว   

 
(1.4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (“โครงการ DSG HSIL 

สระบรีุ”) โดยทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุประกอบด้วย 

▪ กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15-0-0.0 ไร่9 

▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ DSG HSIL สระบุรี จ านวน 1 หลงั 

ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.0010 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 

8,964.00 ตารางเมตร 
▪ กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ  อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้า และส านกังานของโครงการ DSG HSIL สระบรีุ 

 
การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL สระบุรีนี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า
สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้งานระบบ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ กบั WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) รวมถึง
สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 ปัจจบุนัท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
10 ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเตม็จ านวนพืน้ท่ีแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏ
ว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเตม็จ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) 
ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 
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 ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามข้อ (1.1) ถึง (1.4) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
- เนือ้ที่ดินรวมตามโฉนด (เฉพาะสว่นที่ WHART จะลงทนุ)  : 172-1-94.0 ไร่ 
- พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุ : ประมาณ 156,534.61 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุ : ประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุ : ประมาณ 35,212.00 ตารางเมตร 

 

  ทัง้นี ้WHAREM ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) และ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (“SEAI”) เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคาไมเ่กิน 4,464,500,000 บาท (ช าระ
ในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้าง คา่ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและคา่ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 
(ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สนิท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ WHART นัน้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม 

 

นอกจากนี  ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้  WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ
กองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์  WHART ลงทุนอยู่ใน
ปัจจบุนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีด้้วย 

 

2.  จ านวนเงินทุนและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม และการกู้ยมืเงนิ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  4 
เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ 
(1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จาก
การกู้ยืมเงิน และ (3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
 
โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้น
ปัจจบุนั โดยรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้

 
 (2.1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยการ

ออกเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมข่องกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย  
 
   โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดั

จ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคา
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ประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัรา
ดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ  และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุ
สถาบนั (Bookbuilding)  

 
(2.2) การกู้ยืมเงินในวงเงินกู้  ไมเ่กิน 1,780.00 ล้านบาท 
 
(2.3) เงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 45.00 ล้านบาท 
 
ทัง้นี ้เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่  3 ของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ในปัจจบุนัจ านวน 1,963,977,172 หนว่ย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหนว่ยทรัสต์จ านวน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,263,157,172 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.2746 บาท 

 
3.    วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย (WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA) 
 WHAREM จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายใน

การเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผ้ถูือหน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือ กลม่บุคุคลเดียวกนั
ของ WHA ส าหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้
ที่ 3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อที่ 4 ตอ่ไป 

 
4.    วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ที่  4 และการน า

หน่วย ทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์  WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ 

เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามที่ระบุไว้ในหวัข้อที่ 2 และหวัข้อที่ 3 
วิธีการเสนอ ขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการ
พิจารณา ดงันี ้
▪ หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนั 

ของ WHA ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ถูือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที ่2/2561 นี ้
WHAREM จะน าเสนอหวัข้อที่ 4.1 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
2/2561 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอหัวข้อที่ 4.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที ่2/2561 พิจารณาอีกตอ่ไป   
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▪ อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของ WHA ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 2/2561 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอหวัข้อที่ 4.1 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  2/2561 พิจารณา แต่จะน าเสนอหัวข้อที่  4.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที ่2/2561 พิจารณาตอ่ไป 

 
โดยมีรายละเอียดข้อ 4.1 และ 4.2 ดงันี ้

 
4.1  แบบที่  1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุน ครัง้ที่  3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA   
สว่นท่ี 1  จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่

จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม (Rights 
Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรรหรือเกิน
กวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้    

 

 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่  1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่
ได้รับจดัสรรแล้ว WHAREM จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิ ที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือ
หลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

  
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิท ธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่
ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

  

สว่นท่ี 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ 
จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แล้วจะมีจ านวน
ไมเ่กินร้อยละ 15 ของ หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

 

สว่นท่ี 3  จดัสรรเพื่อเสนอขายสว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายในสว่นท่ี 1 และ 2 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
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ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) 
และ/หรือ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว WHAREM สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดง
ความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร  พร้อมกับหรือ
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 

 
4.2  แบบที่  2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุน ครัง้ที่  3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA   
สว่นท่ี 1  จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่

จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม (Rights 
Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรรหรือเกิน
กวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้    

 

 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่  1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่
ได้รับจดัสรรแล้ว WHAREM จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิ ที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือ
หลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 

  
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่
ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

 

สว่นท่ี 2  จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป (Public 
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Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) 
และ/หรือ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว WHAREM สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดง
ความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร  พร้อมกับหรือ
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 
 
อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุม่
บุคคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เ กินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART 
 
ในการนี ้WHAREM จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

  
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน (1) โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 (2) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
(3) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบรีุ ซึ่งมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง) เป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAREM ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของ 
WHART ในปัจจุบัน โดย WHA เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ในสดัสว่นร้อยละ 15.00 (ข้อมลูการถือหนว่ยทรัสต์ ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2561) และได้รับการวา่จ้างจาก WHART 
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ด้วยเหตนุี ้การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม และการแตง่ตัง้ WHA เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม11 จึงถือเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน  2546 และที่แก้ไข

                                                           
11  WHA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ซึง่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับอตัราก าไรท่ี
ก าหนดไว้แน่นอนรายปี (โดยอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์) และกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่
เพิ่มเตมิและการปรับปรุงทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง  
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เพิ่มเติม (“ข้อบงัคบั บจ/ป 22-01”) โดยการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมมีขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากับร้อยละ 23.22 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์ (ค านวณจากงบการเงินของ WHART งวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561) ซึง่มากกวา่
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART 
 
นอกจากนี ้กรณีที่มีจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ซึ่งเป็นบคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนักบั WHAREM (ดงัรายละเอียดที่ปรากฎตามแนวทางการด าเนินการข้อ 4.1 ข้างต้น) เมื่อรวมกบัสว่นที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมแล้วจะไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 หรือประมาณ
ไม่เกิน 450.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนบัรวมกับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกลุ่ม WHA จะมีขนาดรายการ
มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART 
 
ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุ
ดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม) และส าหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA จะต้องไม่มีเสียง
คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
ส าหรับการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าลงทนุและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมของ WHART ในครัง้นี ้อาจ
กู้ ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี โดย 
WHART จะกู้ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท ซึ่งการท ารายการกบับคุคลที่
เก่ียวโยงกบัทรัสตีจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึ่ง
ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน และรายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการ
กระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันัน้จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด โดยจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 
 
ตามรายการท่ีได้กลา่วมาข้างต้น WHART ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
ของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมตัิการท ารายการ โดยประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี 
จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจาก WHART WHAREM และ WHA ให้ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้นี ้   
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รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี  ้จัดท าขึน้จากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารที่ได้รับจาก  WHAREM  
WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของ WHART รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นในการเข้า
ท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ หากข้อมลูที่ใช้ในการศกึษานีม้ีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เปลีย่นแปลงตามไปด้วย ซึง่ข้อมลูที่ใช้ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้เช่น 
 

▪ มติที่ประชมุคณะกรรมการของ WHAREM และสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ  
▪ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-REIT) และรายงานประจ าปี 2560 ของ WHART  
▪ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) และแบบรายงานประจ าปี 2560 ของ WHA  
▪ หนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 – 2 และส าหรับการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“WHAPF”) เป็นทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

▪ งบการเงินของ WHART ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2560 และงบการเงินงวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตของ WHART 

▪ ร่างข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (วนัที่คาดวา่ WHART จะเข้า
ลงทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ WHART ที่จัดเตรียมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต 

▪ สญัญาและสรุปร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการ 
▪ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ของ  WHAREM และ WHA และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของ WHART 
▪ ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจาก WHAREM และ WHA และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินของ WHART 
▪ รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ ซึง่จดัท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ  

 
นอกจากนี ้การจดัท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูภ่ายใต้สมมติฐาน ดงันี ้

▪ ข้อมลูและเอกสารทัง้หมด ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ WHART รวมถึงข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ WHART  
WHAREM และ WHA มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเช่ือถือได้และใกล้เคียง
กบัสภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

▪ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WHART WHAREM และ WHA 

▪ สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของ  WHART  WHAREM และ WHA ที่ท ากับคู่สญัญายังคง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผูกพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือ
ยกเลกิ 
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ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลกัและรายการที่เก่ียวโยงกนัของ 
WHART ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 และขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์รายยอ่ยของ WHART เป็นส าคญั  อยา่งไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ข้อมลู
และเอกสารที่ได้รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของ WHART รวมถึงจาก
การสมัภาษณ์ผู้บริหารของ WHAREM และ WHA ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท ารายงานความเห็นนี ้ดงันัน้ หากข้อมูลดงักล่าว
ข้างต้นไมถ่กูต้อง และ/หรือไมเ่ป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน และ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผล
กระทบตอ่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนุี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจ
ยืนยนัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอนาคตจากปัจจยัดงักลา่วได้ อีกทัง้ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียด
ข้างต้นเท่านัน้ โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART เป็นส าคญั ซึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสี่ยง ข้อจ ากดั และ
ความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ด้วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้นี ้การให้ความเห็นนีม้ิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว  ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลกัและรายการที่เก่ียวโยงกันของ
WHART โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

WHART เป็นกองทรัสต์ที่มีนโยบายลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของ WHART คือ มุ่งการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทนุได้ โดย WHART จะน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม เช่น การให้เช่า ให้เช่าช่วง การ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สนิท่ีให้เชา่ เป็นต้น ซึง่ในปัจจบุนั WHART ได้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิ
การเช่าตา่งๆ ดงันี ้

สรุปทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั 
ช่ือทรัพย์สิน ลักษณะทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ที่ตัง้ 

ทรัพย์สนิหลักที่ WHART ลงทนุครัง้แรก 
1 โครงการศนูย์กระจาย

สินค้า WHA ลาดกระบงั 
เฟส 1 และเฟส 2 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 35-0-0.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 35,092.97 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

แ ข ว ง ค ล อ ง ส า ม
ป ร ะ เ ว ศ  เ ข ต
ลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพ 

2 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.18) 

o สิทธิการเช่าในท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 74-2-67.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

72,179.48 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) 
รวม 23,976.30 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต า บ ล บ า ง โ ฉ ล ง 
อ าเภอบางพลี  (บาง
พ ลี ใ ห ญ่ ) จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

3 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 23) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 65-0-22.5 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

59,835.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) 
รวม 50,641.04 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต า บ ล บ า ง เ ส า ธ ง 
อ าเภอบางพลี  (บาง
พ ลี ใ ห ญ่ ) จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

ทรัพย์สนิหลักที่ WHART ลงทนุครัง้เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 
4 โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.4) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 81-0-15.9 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

80,745.55 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) 
รวม 68,384.20 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

5 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 
61) 

o สิทธิการเช่าในท่ีดิน 3 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 69-0-16.0 ไร่ สิน้สุดสญัญาเช่า
วนัท่ี 30 เมษายน 2585 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
61,182.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) 
รวม 26,472.05 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลไทรน้อย อ าเภอ
วั ง น้ อ ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยธุยา 

6 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(สระบรีุ) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 34-3-12.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

32,986.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลหนองปลาหมอ 
อ า เ ภ อ ห น อ ง แ ค 
จงัหวดัสระบรีุ 
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ช่ือทรัพย์สิน ลักษณะทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ที่ตัง้ 
ทรัพย์สนิหลักที่ WHART ลงทนุครัง้เพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 
7 โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 5) 

o สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 66-2-85.0 ไร่ สิน้สดุสญัญาเช่าช่วง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2586 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
64,031.00 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่าหลังคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) รวม 
50,143.60 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

8 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 99-1-51.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

95,110.00 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่าหลังคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) รวม 
59,986.30 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

แ ข ว ง ค ล อ ง ส า ม
ป ร ะ เ ว ศ  เ ข ต
ลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพ 

ทรัพย์สนิหลักที่ WHART รับโอนจาก WHAPF 
9 โครงการ Kao 1 Kao 2 

และ Kao 3 
o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 6 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 46-3-81.0 ไร่   
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 42,310.44 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต า บ ล ด อ น หั ว ฬ่ อ 
อ า เภอ เมื อ ง ชลบุ รี  
จงัหวดัชลบรีุ 

10 โครงการอาคารโรงงาน 
Triumph (เดิมช่ือโครงการ 
Primus) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 29-3-91.2 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน และส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

14,320.80 ตร.ม. 
o กรรมสทิธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิ คมอุ ต ส าหก ร รม
อมตะ ซิตี ้ต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

11 โครงการ DKSH 
Consumer และ DKSH 
3M 

o สิทธิการเช่าและเช่าช่วงในท่ีดินรวม 10 โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 83-
0-81.0 ไร่ สิน้สดุสญัญาเช่าช่วงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2578 วนัท่ี 9 มกราคม 
2579 วนัท่ี 23 มกราคม และวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2582 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 73,022.44 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 
อ า เ ภ อบา ง เ ส า ธ ง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

12 โครงการ DKSH บางปะ
อิน 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 3 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 30-2-53.0 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคาร รวม

ประมาณ 36,000.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมบาง
ปะอิน ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน 
(พระราชวงั) จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

13 โครงการ Ducati o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 27-1-53.4 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

20,285.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิ คมอุ ต ส าหก ร รม
อ มต ะ  ซิ ตี ้ ใ น เ ข ต
ปลอดอากร  ต าบล
มาบยางพร อ าเภอ
ปลวกแดง  จั งหวัด
ระยอง 

14 โครงการ Healthcare o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 5 โฉนด เนือ้ท่ีรวม  47-0-66.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 

52,706.84 ตร.ม. 

ต า บ ล บ า ง โ ฉ ล ง 
อ าเภอบางพลี (บาง
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ช่ือทรัพย์สิน ลักษณะทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ที่ตัง้ 
o กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

พ ลี ใ ห ญ่ )  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

15 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.19) * 

o สิทธิในการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วน รวม 3 โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 
71-0-5.5 ไร่ สญัญาเช่าช่วงท่ีดินสิน้สดุวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2584  

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน และอาคารโรงงาน พืน้ท่ี
เช่าประมาณ 68,988.74 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 
2,597.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต า บ ล บ า ง โ ฉ ล ง 
อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

16 โครงการ DSG  o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 48-0-26.5 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ส านักงาน และคลงัสินค้า ขนาดพืน้ท่ีเช่า

อาคารประมาณ 55,372.40 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง 

และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินภายในโครงการ 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

เขตประกอบการเหม
ราช  สระบุ รี  ต าบล
หนองปลาหมอ และ
ต าบลบัวลอย อ าเภอ
ห น อ ง แ ค  จั ง ห วั ด
สระบรีุ 

17 โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พาน
ทอง ชลบรีุ) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รวม 5 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 39-0-18.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 38,565.00 ตร.

ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลพานทองหนอง
กะขะ อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

ทรัพย์สนิหลักที่ WHART ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 
18 โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3) 

o สิทธิการเช่าท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 50-0-46.25 ไร่ ก าหนดระยะเวลา
เช่า 30 ปี นับแต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน พร้อมค ามั่นของ WHA ท่ีให้
สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 
47,253.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์)  
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 
ตร.ม. ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

 

19 โครงการ WHA Mega 
Logistics ล าลกูกา 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 12-2-50.50 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน และส านักงาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร

ประมาณ 8,045.64 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00 
ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลล าลกูกา อ าเภอ
ล า ลู ก ก า  จั ง ห วั ด
ปทมุธานี 

20 โครงการ Omada 
Aerospace Factory 
(ระยอง) 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 25-3-32.40 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน ขนาดพืน้ ท่ีเช่าอาคาร

ประมาณ 16,469.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิ คมอุ ต ส าหก ร รม
อมตะ  ซิ ตี  ้ ร ะ ย อ ง 
ต า บลม าบย า ง พ ร 
อ า เ ภ อ ป ล ว ก แ ด ง 
จงัหวดัระยอง 

หมายเหต ุ * อาคาร C และอาคาร M ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) เป็นส่วนหนึ่งของ
 ทรัพย์สินหลกัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3  
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1. การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
 
เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ให้ WHART มีรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพิ่มขึน้ในอนาคตจากการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่ WHART ได้เข้าลงทนุแล้วในปัจจุบนัดงัที่ปรากฎ
ในตารางข้างต้น  ตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในการระดมเงินทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน 
หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทนุได้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ 
WHART  ด้วยเหตนุี ้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 จึงมีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART 
เพื่อขออนมุตัิเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุม่ WHA จ านวน 4 รายการ โดยมีมลูค่าลงทนุ
ทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมต ่าสดุที่ได้จากการประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้อยละ 10.00  โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการมาจาก (1) การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย (2) การกู้ ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวในวงเงินกู้  ไม่เกิน 
1,780.00 ล้านบาท และ (3) เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 45.00 ล้านบาท 
 
โดยทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA 

ลักษณะทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ที่ตัง้ 
เจ้าของ
ทรัพย์สิน 

1 โครงการ 
WHA 
พระราม 2 
กม. 35 2 / 3 

o สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีดินประมาณ 17-1-50.0 ไร่1 
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี 

o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน พืน้ท่ีเช่า
อาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตร.ม . พื น้ ท่ี เช่าลานจอดรถ
ประมาณ 4,858.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 9,100.00 
ตร.ม. ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน 
พร้อมค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้อีก 30 
ปี 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางกระเจ้า 
อ าเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร 

WHA 

2 โครงการ 
Central-
WHA วงัน้อย 
63 4 

 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 3 โฉนดเนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 96-1-44.0 ไร่1 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 86,223.61 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบอ่ตาโล่และ
ต าบลล าตาเสา 
อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เซน็ทรัล 
ดบับลิวเอชเอ 
อะไลแอนซ์ 
จ ากดั (WHA 
ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 
50.00) 

3 โครงการ 
WHA-KPN 

o สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดิน
รวม 3 โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 43-3-0.0 ไร่1 ก าหนดระยะเวลา

ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี 
สมทุรปราการ 

บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เคพีเอน็ 
อะไลแอนซ์ 
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ทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA 

ลักษณะทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ที่ตัง้ 
เจ้าของ
ทรัพย์สิน 

บางนา-ตราด 
กม. 23 3 / 5 

เช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 
WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 39,607.00 ตร .ม .  และพื น้ ท่ี เช่ าหลังคาประมาณ 
26,112.00 ตร.ม. ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวนัท่ี 2 มกราคม 
2587 หรือประมาณ 25 ปี นับแต่วันท่ี WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

จ ากดั (WHA 
ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 
64.97) 

4 โครงการ 
DSG HSIL 
สระบรีุ 2 

 

o กรรมสิทธ์ิท่ีดินรวม 1 โฉนดเนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 15 – 0 – 0.0 ไร่1  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 16,620.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 
8,964.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เวนเจอร์ 
โฮลดิง้ จ ากดั 
(WHA ถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อย
ละ 100.00) 

 

หมายเหต ุ - ข้อมลูเพิ่มเตมิของทรัพย์สินกลุ่ม WHA ท่ี WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเตมิ และมลูคา่ทรัพย์สินท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระปรากฏในเอกสารแนบ 2 - 5 ของรายงานฉบบันี ้

 1 อยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
 2 ปัจจบุนั แม้โครงการดงักล่าวมีผู้ เช่าครบเตม็จ านวนพืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ี

ท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเตม็จ านวนพืน้ท่ี WHART จะขอให้ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน ช าระคา่เช่าให้แก่ WHART ส าหรับ
พืน้ท่ีท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากับ WHA 
และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตอ่ไป 

 3 ในปัจจุบนัพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHART จะขอให้ 
WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินช าระค่าเช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน ตอ่ไป 
ทัง้นี ้ในระหวา่งการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว WHART จะให้สิทธิแก่ WHA เจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่ 25 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART 
ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าท่ี WHA รับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับ
หรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า เม่ือ WHA เจ้าของ
ทรัพย์สิน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้น
แล้ว หน้าท่ีการช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตอ่ไป 

 4 ภายใต้การอนมุตัิโดยส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ในวนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHART อาจ
จดทะเบียนให้บางส่วนของท่ีดินท่ีจะลงทุนของโครงการ Central-WHA วังน้อย 63 ตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอม 
(ภารยทรัพย์) เพ่ือใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้
ป้ายช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์ต่างๆ ให้แก่ท่ีดินท่ี Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (สามยทรัพย์) 
ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หาก WHART ไม่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือบริษัทในกลุ่มของ Central WHA 
Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของท่ีดินท่ี WHART จะเข้าลงทุนดงักล่าว เพ่ือใช้เป็นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณปูโภคตา่งๆ ตลอดจนตดิตัง้ปา้ยช่ือและปา้ยโฆษณาประชาสมัพันธ์
ต่างๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ี WHART จะเข้าท ากับ WHA และ Central 
WHA Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 5 ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่งบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดัได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
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ซึง่หากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าดงักล่าวไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญา
เพ่ือตอ่อายกุารเช่าแตผู่้ เช่าดงักล่าวยงัไม่ช าระค่าเช่า หรืออยู่ในระหวา่งการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ในการนี ้WHART จะขอให้ 
WHA และ WHA KPN Alliance ช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าว จนกวา่จะมีผู้
เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลง
กระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 
โดยรายละเอียดร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ร่างสญัญากระท าการ ปรากฏในสว่นที่ 1 
ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี ้และรายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ปรากฏในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1.4 ของรายงานฉบบันี ้
 
นอกจากนี ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ WHA ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAREM (WHA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ใน WHAREM) และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ WHART (ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 WHA ถือหน่วยทรัสต์ 
WHART ร้อยละ 15.00)) รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจุบนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้โดยค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) จาก WHART ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุ
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ก่อสร้าง12 
 
โดย WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุ
ดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ) 
 
อยา่งไรก็ดี การลงทนุของ WHART ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทตน 

ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
พร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2. ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทางธุรกิจ และการ
ปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

                                                           
12     ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์ค านวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้

แรก การลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ของ WHART โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับ
กรอบอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 
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ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 

3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืม
เงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั
ของ WHART 

 
นอกจากนี ้WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ใน
ฐานะผู้มีสทิธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัดตามสญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะ
ผู้มีสทิธิการเช่าช่วงที่ดินดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดัตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่) ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่
ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง (ระหวา่งบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแตก่รณี) เฉพาะสว่นที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 
จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว   
 
2.  การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้WHAREM คาดว่าจะจดัหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่
เกิน 299,180,000 หน่วย โดยราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่
จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด  
หลกัทรัพย์ตลอดจนการพิจารณาปัจจยตั่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA 
และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA ดงักลา่ว 
เมื่อรวมกบัสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมแล้วจะไมเ่กินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 3 นี ้โดยมีขนาดรายการโดยประมาณไม่เกิน 450.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนบัรวมกับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติม จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหว่าง WHART และบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับ WHAREM ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์เช่นกนั 
 
โดย WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ) 
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3.  การกู้ยมืเงนิของ WHART เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

ส าหรับแหล่งเงินทุนในส่วนของการกู้ ยืมเงินในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี  ้WHAREM อาจกู้ ยืมจากบริษัท
หลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกนั ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี รวมวงเงินกู้ ระยะสัน้/
ระยะยาวประมาณไมเ่กิน 1,780.00 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนประมาณไม่เกิน 1,750.00 ล้านบาท 
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (2) วงเงินกู้ ระยะสัน้จ านวนประมาณไม่เกิน 30.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกรณีที่ WHART จะต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการท่ีน าไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 
ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ของการกู้ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น ค่าตอบแทน  
จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา การเจรจาเข้าท า ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ 
เก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี อตัราดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไม่เกิน
ร้อยละ MLR – 1.5 ตอ่ปี เว้นแตก่รณียกเว้นบางประการท่ีอาจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 
 
โดย WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวน
เกินกวา่กึ่งหนึง่ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และรายการนีอ้าจ
เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันัน้จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  (ในการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ) 
 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการเข้าท ารายการ 
ตามที่ WHAREM ได้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผล รวมถึง
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการดงันี ้
 
o การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้แก่ WHART ทนัทีภายหลงัการเข้าลงทนุ เนื่องจากทรัพย์สินที่

จะลงทนุดงักลา่วปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยร้อยละ 94.29 (ไม่รวมพืน้ที่เช่าหลงัคา) และ
ส าหรับอาคารคลงัสินค้า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ซึ่งปัจจุบนัมีผู้ เช่าเต็มพืน้ที่แล้ว) และพืน้ที่เช่า
หลงัคาอาคารคลงัสนิค้า (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) ที่ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHA และ/หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าเสมือนเป็นผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่า
หลงัคาอาคารคลงัสินค้า นบัแต่วนัที่ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี ้สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุใน
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ครัง้นี ้มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย
ประมาณ 7.51 ปี นบัจากวนัที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทนุ (ไม่รวมสว่นที่ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงจะ
ช าระคา่เช่าแทน กรณีไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และระยะเวลาในการตอ่อายกุารเชา่) ประกอบกบัสนิทรัพย์
ดงักลา่วมีข้อได้เปรียบด้านที่ตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่
ส าคญัแหง่หนึง่ของประเทศ ท าให้ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นท่ีต้องการของตลาด ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับรายได้คา่เชา่
และค่าบริการจากทรัพย์สินดงักล่าวต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ 
โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึง่เป็นโครงการในท าเลที่ตัง้ใหม่ สนบัสนนุให้ WHART ลดการกระจกุตวั
และเพิ่มการกระจายความเสีย่ง ซึง่ในกรณีทรัพย์สนิดงักลา่วมีอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) และอตัราคา่เช่า
เป็นไปตามแผนงานท่ี WHART วางไว้ จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหนว่ยทรัสต์
ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้ของ WHART ในอนาคต 

2. ท าให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้จากการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความ
เช่ือมัน่และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนกัลงทนุ ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้
นัน้ เป็นปัจจยัหนึง่ที่อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  

3. ราคาเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคายตุิธรรมของทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ากับ 4,294.97 – 4,704.09 ล้านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายตุิธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้  

4. ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทุนทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เท่ากับ 0.75 
บาทตอ่หนว่ย (ไมร่วมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.04 บาทตอ่หนว่ย) ซึง่เทียบเคียงได้กบักรณี WHART มิได้มีการ
ลงทนุในทรัพย์สนิใดๆ เพิ่มเติม (พิจารณารายได้จากทรัพย์สนิท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัของ WHART จ านวน 20 รายการ) ซึง่จะ
มปีระมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกที่ 0.75 บาทตอ่หนว่ย (ไมร่วมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 
0.04 บาทตอ่หนว่ย) 

5. เง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิซึง่มสีภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั และเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าลงทนุตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ และ/หรือเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็น
เง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ  ซึ่งเง่ือนไขดงักลา่วมิได้ท าให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA และ/
หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงช าระค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคาที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ 
และ WHA ตกลงจ านองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดินที่ตัง้ของโครงการ WHA 
พระราม 2 กม. 35 รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นท่ีเช่าของโครงการดงักลา่ว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกนัการให้สิทธิตอ่อายุ
สญัญาเช่าทรัพย์สนิดงักลา่วออกไปเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นต้น อีกทัง้ เง่ือนไขส าคญัมีความคล้ายคลงึกนัหรือก าหนด
ขึน้โดยใช้หลกัการเดียวกนักบัเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินครัง้แรก การ
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  
 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. WHART จะมีภาระหนีส้นิเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสงูสดุตามมติ

คณะกรรมการที่ไมเ่กิน 1,780.00 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 39.87 ของมลูคา่เข้าลงทนุสงูสดุ โดยมี
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ระยะเวลาการกู้ยืมเงินส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไมเ่กิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพือ่ช าระเงินกู้ยืมวงเงินท่ี 1 อีก 1 ปี รวมทัง้สิน้ 2 
ปี เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น ทัง้นี ้WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อน าเงินกู้ดงักลา่วมาช าระหนีเ้งินกู้ ข้างต้นตอ่ไปได้  

2. ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  (Control dilution)  
ประมาณร้อยละ 13.22 (รายละเอียดปรากฎในส่วนที่  1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี )้ นอกจากนี ้กรณีที่ราคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต ่ากวา่ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของ
หนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่เข้าลงทุนในครัง้นีไ้ด้ตาม
แผนงานที่วางไว้  ซึ่งอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่า เช่น ไม่สามารถจดัหาผู้ เช่าราย
ใหม่ส าหรับทรัพย์สินที่ยงัไม่มีผู้ เช่าแทน WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ ภายหลงั
สิน้สดุระยะเวลาเช่า 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสนิค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่า
ทดแทนผู้ เช่าเดิมได้ หรือผู้ เช่าต่ออายสุญัญาเช่าด้วยอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขที่ด้อยลง เป็นต้น ย่อมสง่ผลกระทบต่อ
ระดบัและความต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

4. ความเสีย่งจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สนิ กรณี WHART ไมส่ามารถใช้สทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิโครงการ 
WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าสว่นแรก 30 ปี ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม อยา่งไร
ก็ดี เนื่องจาก WHA ตกลงจะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ตัง้ของ
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทัง้ทรัพย์สนิอื่นที่เช่าของโครงการดงักลา่ว มาจ านองเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ WHA ที่ให้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าแก่ WHART ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสัญญาดังกล่าว  
WHART จะได้รับค่าชดเชยสงูสดุเท่ากบัความเสียหายที่ไม่ได้รับสิทธิในการตอ่สญัญาเช่า  ดงันัน้ เง่ือนไขตามสญัญา
จ านองดงักลา่วจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ WHART ได้ในระดบัหนึง่ 

5. ความเสีย่งจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้าทีเ่พิ่มเติม กรณีสญัญาเช่าที่ดินหลกัหรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอด
ที่หนึ่ง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 
โดยการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงในที่ดินทอดที่สอง นอกจากจะมีความเสีย่งที่สทิธิการเช่าช่วงทอดที่สอง จะถกูยกเลิก
หรือสิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแล้ว WHART ยงัมีความเสีย่งในลกัษณะเดียวกนัตอ่สทิธิการเช่าที่ดนิ
หลกัและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ เพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ดี WHART อยู่ระหวา่งเจรจากบับริษัท ท๊อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (“เจ้าของที่ดิน”) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“ผู้ เช่าที่ดินหลกั”) และบริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จ ากดั (“ผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้รับสิทธิการเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ เช่าที่ดินหลกั 
กรณีผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึ่ง ผิดสญัญากบัผู้ เช่าที่ดินหลกั หรือเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัเจ้าของที่ดิน กรณีผู้
เช่าที่ดินหลกัผิดสญัญากบัเจ้าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้าลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดย
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดย WHART ต้องจดัให้มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรือลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์
อันเนื่องจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ โดยหาก WHART สามารถเจรจากบัเจ้าของที่ดิน ผู้ เช่าที่ดินหลกั และผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึง่ เพื่อให้มีข้อตกลง
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หรือเง่ือนไขเพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงตามนโยบายดงักล่าวได้ จะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อ 
WHART ได้ในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมหากต้องเข้าด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญา
หรือเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าที่ดินโดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (แล้วแต่กรณี) เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทุนใน
กรรมสทิธ์ิ การลงทนุในสทิธิการเช่า และการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงทอดทีห่นึง่ 

6. อาจก่อให้เกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรอง
เง่ือนไขในการเข้าท ารายการตา่งๆ กบั WHA ทัง้ในสว่นราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม อยา่งไรก็
ดี เนื่องจากก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทานข้อมูลและสญัญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและอุปกรณ์หลกัของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม รวมทัง้ราคาในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 
ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
ดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้
ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสีย่งที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงัที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ 
WHA  มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยา่งไรก็ดี 
WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทตน 

ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
พร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2. ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทางธุรกิจ และการ
ปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 

3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืม
เงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั
ของ WHART 

 
นอกจากนี ้WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัดภายใต้สญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดัภายใต้สญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่) ตกลงโอนสทิธิ
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และหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว   
 
o การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนือ่งจาก 
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ด้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้  
เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานมากวา่ 10 ปี 

2. มีความคลอ่งตวัในการประสานงานและการด าเนินการต่างๆ เพื่อร่วมกนับริหารจดัการทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART 
ภายหลงัการเข้าท ารายการ มากกวา่เมื่อเทียบกบัการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหวา่ง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่นมา 

3. เกิดการประหยดัตอ่ขนาดในการจดัหาสนิค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาและ/หรือการซอ่มบ ารุงทรัพย์สนิให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหาประโยชน์ จากการที่ทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART อยู่ภายใต้การดแูลของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายเดียว 

4. ข้อก าหนดในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทนุในครัง้นีไ้ด้อย่างราบร่ืนทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็น
ข้อก าหนดที่จะช่วยควบคมุดแูลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
สงูสดุของกองทรัสต์ นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดที่เหมือนกับสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทุนครัง้แรก การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ขณะที่
อตัราการเรียกเก็บค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล ตามความเห็นของผู้จดัการ
กองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบั WHART ครัง้นี ้กบัอตัรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจบุนั  
  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว
จะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้า
ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิ
ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ 
 
o การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การจดัสรรหนว่ยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน โดยส าหรับการเข้าลงทุนแต่ละครัง้ WHA ตกลงจะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

2. สร้างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีโอกาส
ส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 
 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสดัสว่นการถือหน่วยในกรณีผู้
ถือหน่วยเดิมไมไ่ด้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม รวมถึงอาจเกิด
ข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือเง่ือนไขการ
เสนอขาย อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการ
ก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อ
ประชาชนทั่วไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ WHAREM อาจจะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เกินสิทธิดงักล่าวตามเห็นสมควรพร้อมกบัหรือหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไมก็่ได้ 
 
ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกบั WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการ
ในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจาณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถือ
หน่วยเดิมไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน 
(Public Offering) 
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o การกู้ยมืเงนิของ WHART 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เง่ือนไขส าคญัต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ได้รับใน

ปัจจุบัน เช่น อัตราดอกเบีย้ ลักษณะการช าระเงินต้น การให้หลักประกัน ไม่ด้อยกว่า และเป็นเง่ือนไขทั่วไปเมื่อ
เทียบเคียงกับเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ WHART (อ้างอิงตามข้อมูลที่
เปิดเผยในสาธารณะ) และคล้ายคลงึกบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทนุ
ในทรัพย์สนิครัง้ที่ 3 ของ WHART ที่ผา่นมา (การเปรียบเทียบเง่ือนไขตา่งๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้นีก้บัเงินกู้ยืมของ 
WHART ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่
คล้ายคลงึกนั ปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.2.3 ของรายงานฉบบันี)้ 

2. WHART ไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัการกู้ยืม  
3. เป็นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่มีต่อสถาบนั

การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรือการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินของ WHART จากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีในครัง้นีอ้าจมีความราบร่ืนและรวดเร็วกว่าสถาบัน
การเงินอื่นที่ WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของทรัสตีซึ่งจะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ

เงินกู้ยืม และ/หรือการเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหวา่ง WHART กบัเจ้าหนีซ้ึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ 
การเข้าท ารายการเก่ียวโยงดงักล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

2. เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี เพิ่มขึน้จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่ง 
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 2,247.10 ล้านบาท 
(ยอดหนีค้งค้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561)  

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมี
ความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ 
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ส่วนที่  1   การขออนุมัติลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ   
 

ตามที่ในปัจจบุนั WHART มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่ามาแล้วจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้ รวม 20 โครงการ ได้แก่  
 
1) โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 2  
2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  
5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)  
6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ)  
7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 
9) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) 
10) โครงการ  WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 
11) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 
12) โครงการ Omada 
13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   
14) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมช่ือโครงการ Primus) 
15) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 
16) โครงการ DKSH บางปะอิน 
17) โครงการ Ducati 
18) โครงการ Healthcare   
19) โครงการ DSG 
20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

 
โดยลงทนุผ่านการระดมเงินทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์เพื่อจดัหาและก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนตอ่ 
WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดงันัน้ WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของ WHART จึงมีความประสงค์ที่
จะเข้าลงทนุเป็นครัง้ที่ 4 ซึง่ประกอบด้วย (1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 63 (“โครงการ Central-
WHA วงัน้อย 63”) (2) โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (“โครงการ WHA-KPN บาง
นา-ตราด กม. 23”) (3) โครงการ WHA Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”) 
และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบรีุ (รายละเอียดทรัพย์สินดงักลา่ว ปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1.4  ของรายงานฉบบันี)้ ซึ่งมี
มลูค่าลงทนุรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าท ารายการดงักลา่วมาจาก  
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1)  การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม จ านวนประมาณไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย โดยราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขายจะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์  อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก  ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) เป็นต้น  

 
แบบที่ 1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ที่  3 และ
การน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในกรณีที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA   
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ 
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงิน 
ค่าหน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดมิท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือ 
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมี
รายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอขาย

(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมตเิห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

ส่วนท่ี 2  จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ 
WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของ WHA 

เม่ือรวมกบัส่วนท่ี 1 
ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
หน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการ
ออกและเสนอขาย 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

 (4), (6) และต้อง
ได้รับมตเิห็นชอบจาก

ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

ส่วนท่ี 3  (1) บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  ซึง่รวมถึงผู้
ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึง่
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ
ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนท่ี 1  
และส่วนท่ี 2 

- ก าหนดใน
ภายหลงั 

(2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมตเิห็นชอบจาก

ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
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แบบที่ 2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ที่  3 และ
การน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA   
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ 
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงิน 
ค่าหน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดมิท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือ 
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมี
รายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอขาย

(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมตเิห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

ส่วนท่ี 2  (1) บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  ซึง่รวมถึงผู้
ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึง่
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ
ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนท่ี 1 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

(2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมตเิห็นชอบจาก

ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

หมายเหต ุ (1)  วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม  (Record Date) จะก าหนดในภายหลังเม่ือ
ได้รับการอนมุตัจิากผผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ 

 (2) ส าหรับจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดย
อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก ่(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) 

 (3) อัตราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้อง WHART หารด้วยจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนท่ี 1 ในราคาตอ่หน่วยตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวธีิการท่ีระบตุอ่ไป 

 (4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 2 เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ท่ีมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวของ 
WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง  ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 (5) ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับจัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะ
จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ
จัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 3 ส าหรับแบบท่ี 1 หรือส่วนท่ี 2 ส าหรับ
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แบบท่ี 2 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/
หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร
ตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนท่ี 3 ส าหรับแบบท่ี 1 หรือส่วนท่ี 2 ส าหรับแบบท่ี 2 แล้ว
หรือไม่ก็ได้ 

 (6) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขาย โครงสร้าง
การเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ 
สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์  และ
วิธีการจดัสรร กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีเหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอ่ืน ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจใน
การพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนรายใด  หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการเสนอขายและการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ  หรือก่อให้เกิดภาระและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ (Record Date) วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพ่ือก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Book 
Closing Date) โดยให้แจ้งวนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพ่ือให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต 
ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึง
เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ตดิตอ่ และ/หรือ ย่ืนค าขออนญุาต ค าขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เป็นต้น 4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแต่งตัง้
และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นเพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

 
2)  การกู้ ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวในวงเงินกู้  ไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท ซึ่งอาจจะกู้ ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคาร

พาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกนั ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตี 
 
3)  เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 45.00 ล้านบาท  
 
นอกจากนี ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมและเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของ WHART ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุ
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง  
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ทัง้นี ้ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทตน 

ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
พร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2. ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทางธุรกิจ และการ
ปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 

3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืม
เงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั
ของ WHART 

 
นอกจากนี ้WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัดภายใต้สญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดัภายใต้สญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงโอนสทิธิ
และหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าชว่ง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว   
 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ  
 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ WHART ซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท ถือเป็นการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์หลกัและเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินของ WHART งวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันี ้
 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์หลกั 
ขนาดรายการได้มาซึง่ 
สนิทรัพย์หลกั 

= จ านวนเงินท่ีช าระ / สนิทรัพย์รวมของทรัสต์  
= 4,464.50 ล้านบาท* / 23,053.44 ล้านบาท = 15.91% 
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รายละเอียดการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยง 
ขนาดรายการเก่ียวโยง = มลูคา่สิง่ตอบแทน / มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์ 
 = 4,464.50 ล้านบาท* / 19,226.22 ล้านบาท = 23.22% 

หมายเหต ุ* ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมและเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของ WHART ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุ
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง  
 
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมและการแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับุคคลเก่ียวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากทรัพย์สินที่ WHART จะเข้า
ลงทนุเพิ่มเติมนี ้เป็นทรัพย์สินของกลุม่ WHA ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAREM ที่ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ 
WHART ในปัจจุบัน โดย WHA เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ในสดัสว่นร้อยละ 15.00 (ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัที่ 18 มิถนุายน 2561) และได้รับการแต่งตัง้จาก WHART 
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจุบนั โดยการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมมีขนาดรายการเก่ียว
โยงเทา่กบัร้อยละ 23.22 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์ ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์  
 
ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยี โดยการในประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ WHART จึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ  
 

ทัง้นี ้WHAREM ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนมุตัิ
การท ารายการแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้
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รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัตกิารเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม  
และการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
รายช่ือ 

จ านวนหน่วยทรัสต์ 
ที่ถือใน WHART* 

จ านวน % 
1 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 294,597,043 15.00 
2 น.ส.  จรีพร   จารุกรสกลุ 13,656,593 0.70 
3 นาย สมยศ อนนัตประยรู 4,823,800 0.25 
4 น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 550,346 0.03 
5 นาง  ตุ้มทอง   ไชยสนิท 414,826 0.02 
6 นาง  กฤษณา   สขุบญุญสถิตย์ 250,000 0.01 
7 นาย  ก าธร   ตตยิกวี 211,240 0.01 
8 นาง  เฉลา   แซจ่ิว 152,012 0.01 
9 นาย  อรรถวทิย์   เฉลิมทรัพยากร 150,000 0.01 

10 นาย  ธนภทัร   อนนัตประยรู 131,803 0.01 
11 นาง  วภิาวี   เฉลิมทรัพยากร 130,000 0.01 
12 น.ส.  นลิน   อนนัตประยรู 123,236 0.01 
13 นาย  อรรณพ   เฉลิมทรัพยากร 110,062 0.01 
14 นาย  รชต   ตราชูวณิช 70,000 0.00 
15 นาย  ชนกนัต์   จิรัฐตกิาลสกลุ 20,000 0.00 
16 น.ส.  ปิยวรรณ   เลาก่อสกลุ 12,344 0.00 
17 นาย  สมศกัดิ ์  บญุช่วยเรืองชยั 4,400 0.00 

หมายเหต ุ  *   ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา : WHAREM 
 

ส าหรับกรณีการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA โดยจ านวนหนว่ยทรัสต์
ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA เมื่อรวมกบัสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมแล้วจะไมเ่กินร้อยละ 
15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 โดยมีขนาดรายการโดยประมาณไมเ่กิน 450.00 ล้านบาท ซึง่
เมื่อนบัรวมกบัขนาดรายการการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม จะเข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่ง WHART และบคุคลที่มี
ความเก่ียวโยงกบั WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เช่นกนั 
 
ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสีย และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการในประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว 
ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
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ทัง้นี ้WHAREM ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนมุตัิการท ารายการแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้  
 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ 
จัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกบั WHA 

 
รายช่ือ 

จ านวนหน่วยทรัสต์ 
ที่ถือใน WHART* 

จ านวน % 
1 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 294,597,043 15.00 
2 น.ส.  จรีพร   จารุกรสกลุ 13,656,593 0.70 
3 นาย สมยศ อนนัตประยรู 4,823,800 0.25 
4 น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 550,346 0.03 
5 นาง  ตุ้มทอง   ไชยสนิท 414,826 0.02 
6 นาง  กฤษณา   สขุบญุญสถิตย์ 250,000 0.01 
7 นาย  ก าธร   ตตยิกวี 211,240 0.01 
8 นาง  เฉลา   แซจ่ิว 152,012 0.01 
9 นาย  อรรถวทิย์   เฉลิมทรัพยากร 150,000 0.01 

10 นาย  ธนภทัร   อนนัตประยรู 131,803 0.01 
11 นาง  วภิาวี   เฉลิมทรัพยากร 130,000 0.01 
12 น.ส.  นลิน   อนนัตประยรู 123,236 0.01 
13 นาย  อรรณพ   เฉลิมทรัพยากร 110,062 0.01 
14 นาย  รชต   ตราชูวณิช 70,000 0.00 
15 นาย  ชนกนัต์   จิรัฐตกิาลสกลุ 20,000 0.00 
16 น.ส.  ปิยวรรณ   เลาก่อสกลุ 12,344 0.00 
17 นาย  สมศกัดิ ์  บญุช่วยเรืองชยั 4,400 0.00 

หมายเหต ุ  *   ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา : WHAREM 

 
ส าหรับการกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท กรณีที่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (อนัได้แก่ 
ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ KAsset  ซึ่งท าหน้าที่เป็นทรัสตีของ WHART) เข้าขา่ยการ
เป็นการกระท าที่ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี  
 
ดงันัน้ WHART ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส าหรับการขออนมุตัิจาก
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เก่ียวกับการพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่ง
หนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงัหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่ WHART จะ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึ่งรายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกบั
ประโยชน์ของกองทรัสต์กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชมุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสียงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวน
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หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยการในประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
 

ทัง้นี ้WHAREM ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนมุตักิารท ารายการแกผู่้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ โดยรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้  
 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติ 
การกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัทรัสตี  

 
รายช่ือ 

จ านวนหน่วยทรัสต์ 
ที่ถือใน WHART* 

จ านวน % 
1 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 111,813,863 5.69 
2 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 11,308,700 0.58 

หมายเหต ุ  *   ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา : WHAREM 
 
1.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขส าคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
 

(1) ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA 
โดยเง่ือนไขส าคัญของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ยังอยู่ภายใต้การเจรจา
ระหว่างคู่สญัญาที่เก่ียวข้องและรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่สญัญาจะตกลงกันต่อไป และอยู่ภายใต้การอนุมัติจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานราชการอื่นที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ข้อมลูสรุปสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิของ WHA ดงัตอ่ไปนี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ 

 
(1.1) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง และร่างสัญญาซือ้ขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
คูส่ญัญา : ผู้จะซือ้ :  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท กระท าในนามของ WHART (“ผู้จะซือ้” 
หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   

ผู้จะขาย : 
▪ บริษัท เซน็ทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั (“Central WHA Alliance”) ส าหรับโครงการ Central-

WHA วงัน้อย 63 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) ส าหรับโครงการ DSG HSIL สระบรีุ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
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▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) ส าหรับโครงการ WHA-KPN 
บางนา-ตราด กม. 23 

ทรัพย์สินท่ี
จะซือ้ขาย 

: 1) โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 30434, 45496 และ 45497 เนือ้ท่ีดนิตามโฉนดท่ีดินรวม 96-1-44.0* ไร่ 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวมถงึสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของที่ดนิและอาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตร.ม.  
▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
2) โครงการ DSG HSIL สระบรีุ 
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 36360 เนือ้ท่ีดนิตามโฉนดท่ีดนิรวม 15-0-0.0* ไร่ 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน รวมถงึสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็น

ส่วนควบของท่ีดินและอาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 8,964.00 ตร.ม. 

▪ กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดนิและอาคาร 

3) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
4) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
หมายเหต ุ*  เป็นเนือ้ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน  ซึ่งจ านวนเนือ้ที่ดินจริงอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ที่ดินที่
ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับผลการรังวดัก่อนวนัที่ WHART รับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน โดยในสญัญาฉบบัลงนาม
จะระบเุนือ้ที่ดินตามที่รังวดัได้จริง 

ราคา
ทรัพย์สินท่ี
ซือ้ขาย 

: ราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย เม่ือรวมกบัค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะมีมลูค่า
รวมไม่เกิน  4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมาเป็น
เหตใุนการปรับราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเ นือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากท่ีระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้  

ภาษีอากร
และ
คา่ใช้จ่าย 

: ▪ ผู้ จะขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จนถึงวนั
ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ  

▪ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใ ช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
ดงัตอ่ไปนี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  
o ผู้จะขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ภาษีเงินได้นิตบิุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ

โอนกรรมสิทธ์ิ รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้าจากผู้จะขายมายงั WHART 
การโอน
กรรมสิทธ์ิ 
และการส่ง
มอบ
ทรัพย์สิน 

: 1. คูส่ญัญาตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี
ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”) และผู้จะซือ้
ตกลงจะรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีซือ้ขายนีใ้นวนัโอนกรรมสิทธ์ิ โดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีลงนาม 
และส่งมอบเอกสารสิทธิ รวมถึงเอกสารส าคัญอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิเพ่ือให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิเสร็จสมบรูณ์ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

2. ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ โดยคูส่ญัญาให้ถือว่าการส่ง
มอบการครอบครองดงักล่าวมีผลสมบรูณ์ทนัทีในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
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3. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ) ผู้ จะขายตกลงรับรองว่าทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย
ปราศจากภาระผูกพัน และ/หรือการรอนสิทธิใด ๆ และ/หรือไม่ตกอยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีข้อ
พิพาทใด ๆ เว้นแตส่ญัญาเช่าและสญัญาบริการ (“สญัญาเช่าและสญัญาบริการ”) ท่ีผู้จะขายได้ท าไว้ใน
ฐานะผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการ กบัผู้ เช่าและผู้ รับบริการ (รวมเรียกว่า “ผู้ เช่า”) นอกจากนี ้ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขายจะต้องมีใบอนญุาตท่ีครบถ้วนถูกต้อง มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะในสภาพท่ีดีและเหมาะสมกับ
การใช้งานของทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย โดย WHART จะต้องได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. กรณีท่ี WHART เหน็วา่ สภาพของทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย อยู่ในสภาพท่ีช ารุดเสียหายอย่างมีนยัส าคญั จนถึง
ขนาดท่ีถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสัญญาฉบับนี  ้WHART มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย จนกวา่ผู้จะขายจะด าเนินการแก้ไขความเสียหาย โดยผู้จะขาย
มีหน้าท่ีต้องด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก  
WHART โดยคา่ใช้จ่ายของผู้จะขาย 

5. ส าหรับโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 นัน้ ภายใต้การอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องภายหลงัวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เม่ือผู้จะขายโครงการ 
Central-WHA วังน้อย 63 จะพัฒนาท่ีดินของผู้ จะขายท่ีติดกับท่ีดินท่ีซือ้ขาย  WHART ตกลงจะจด
ทะเบียนให้บางส่วนของท่ีดินท่ีซือ้ขายตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) (“ท่ีดินภาระจ ายอม”) 
เพ่ือใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตัง้ป้ายช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ให้แก่ท่ีดินท่ีผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (“ท่ีดิน
สามยทรัพย์”) ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้จะขาย โดยภาระจ ายอมมีก าหนดระยะเวลาตามท่ีจะตกลงกนันบัจาก
วนัท่ีจดทะเบียนภาระจ ายอม และผู้จะขายตกลงช าระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้จะซือ้เป็นรายปี* ทัง้นี ้หากผู้จะ
ขาย และ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้จะขาย ให้เช่าหรือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิสามยทรัพย์แปลงหนึง่แปลงใด
ให้แก่บุคคลภายนอก คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระจ ายอมส าหรับท่ีดิน
สามายทรัพย์แปลงดงักล่าวทนัที ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้จะขายเองทัง้สิน้ 
 
อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนดงักล่าวนัน้ จะต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหาก  WHART ไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานดังกล่าวในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึง่ WHART ตกลงและยินยอมให้ผู้จะขาย และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของผู้จะขาย มี
สิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของท่ีดินท่ีซือ้ขายดงักล่าวเพ่ือใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายช่ือและป้ ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ร่วมกบั WHART ได้ โดยคดิคา่ตอบแทนเป็นรายปี*  
 

หมายเหต ุ* รายละเอียดเป็นไปตามที่คู่สญัญาจะได้มีการด าเนินการตกลงกันต่อไป และอยู่ภายใต้การอนุมัติ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อตกลง
ของผู้จะ
ขาย 

: 1. ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย (ถ้ามี) ท่ีผู้จะขายมีอยู่กบัผู้ เช่าในวนัโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ WHART และ WHART ตกลง
รับโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวโดยการแปลงหนีใ้หม่ และผู้ จะขายตกลงด าเนินการต่าง ๆ รวมทัง้การ
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือให้  WHART 
ได้รับความยินยอมในการรับโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

2. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายจะโอนเงินประกันท่ีได้รับจากผู้ เช่าคลงัสินค้า และผู้ เช่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการให้แก่  WHART โดยเงินประกันท่ีโอนให้แก่  WHART ดังกล่าวเป็นเงิน
ประกนัส่วนท่ีเหลือหลงัจากท่ีผู้จะขายหกัช าระจากเงินประกนัเพ่ือไปช าระราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย 

3. ในกรณีท่ีผู้ จะขายจัดท าประกันภัยเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไว้ก่อนหน้าท่ีคู่สัญญาจะเข้าท าสัญญา
ฉบบันีแ้ละกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวยงัคงมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายตกลง
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ด าเนินการให้ WHART เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวในส่วน
ของทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย โดยมีผลนบัตัง้แตว่นัโอนกรรมสิทธ์ิเป็นต้นไป โดย WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าเบีย้ประกันภัยตามสดัส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยัท่ียังเหลืออยู่ โดย
หากผู้จะขายได้ช าระเบีย้ประกนัภยัในส่วนดงักล่าวไปแล้ว WHART ตกลงจะช าระคืนค่าเบีย้ประกนัภยั
ตามสดัส่วนดงักล่าวให้แก่ผู้จะขายภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

4. ในวนัท่ีท าสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้จะขายจะลงนามในสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงไว้ รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพียง สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 
และสญัญากระท าการ 

5. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ขายตกลงโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้า ท่ีเก่ียวข้องในการแจกจ่ายน า้ประปาและ
ไฟฟ้าในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่ผู้ซือ้ และให้ความยินยอมที่จ าเป็น รวมถงึด าเนินการใดๆเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการโอนมิเตอร์ดงักล่าวให้แก่ผู้ซือ้ได้ 

เหตเุลิก
สญัญา
และผลการ
เลิกสญัญา 

: 1. หากว่าในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือวนัโอนกรรมสิทธ์ิ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัติามสญัญาจะซือ้
จะขายท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง และ/หรือสญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ (“สญัญาซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์”) หรือผิดค ารับรองและรับประกันท่ีให้ไว้ในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และ/หรือสัญญาซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด กรณีดงักล่าวให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนัน้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิก
สญัญาและเรียกคา่เสียหาย โดยแจ้งให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้าง และสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ กรณีดงักล่าวให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง โดยคู่สญัญาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

3. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย ผู้ จะขายถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์  
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการ กรณีดงักล่าว 
WHART อาจบอกเลิกสญัญา ทัง้นี ้WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขาย
เว้นแตเ่หตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้จะขาย 

4. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายได้รับความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั 
หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายมีการเปล่ียนแปลงทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ไม่มีผู้
เช่าพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันโอนกรรมสิทธ์ิ กรณีดังกล่าว WHART อาจบอกเลิกสัญญา ทัง้นี  ้
WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขายเว้นแตเ่หตดุงักล่าวเกิดจากความจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้จะขาย 

5. ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือไม่มีการจดทะเบียนซือ้ขายทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ สัญญาซือ้ขายสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กรณีดังกล่าวให้ถือว่า
คู่สญัญาฝ่ายนัน้เป็นฝ่ายผิดสญัญา และคู่สญัญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสญัญาและเรียกค่าเสียหาย โดย
แจ้งให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
(1.2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “ผู้ ให้เช่า”)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เช่า” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินท่ี
เช่า 

: โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ประกอบด้วย 
o สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 134435 เนือ้ท่ีเช่าประมาณ 17-1-50.0* ไร่ ก าหนดระยะเวลาการ

เช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี 
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o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,858.00 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลังคาประมาณ 9,100.00 ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเตมิ พร้อมค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

หมายเหต ุ*  เป็นเนือ้ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน  ซึ่งจ านวนเนือ้ที่ดินจริงอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ที่ดินที่
ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการรังวดัก่อนวันที่ WHART รับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน โดยในสญัญาฉบับลง
นามจะระบเุนือ้ที่ดินตามที่รังวดัได้จริง 

คา่เช่า : ราคาคา่เช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย คา่เช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะ
มีมลูคา่รวมไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมา
เป็นเหตุในการปรับราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรั งวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดิน
เพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้ 

ระยะเวลา
การเช่า 

:  WHA ตกลงให้ WHART เช่าทรัพย์สินท่ีเช่ามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
(“ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก”) 

สิทธิในการ
ตอ่อายุ
สญัญาเช่า
ของ 
WHART 

: 1. ผู้ ให้เช่าให้ค ามัน่จะให้เช่าแก่ WHART ในการต่ออายุสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ภายหลงัจาก
สิน้สุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก (“ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ”) โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ 
เช่นเดียวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินฉบับนีทุ้กประการ (“สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า”) เว้นแต่เร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ค่าเช่า : ก าหนดค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุไปอีก 30 ปี เป็นจ านวน 

50.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

(2) การตอ่อายสุญัญาเช่าของ WHART : ให้เป็นไปตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั 
(3) หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาของ WHA ท่ีให้ไว้ : เป็นอนัสิน้สดุลงและไม่มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป 
(4) หน้าท่ีของ WHA และเหตผุิดนดัโดย WHA ในการไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ บน

ทรัพย์สินท่ีเช่า :  ผู้ ให้เช่าสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออกได้ 
ภายใต้เง่ือนไขว่าบุคคลภายนอกผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออกจาก
ผู้ ให้เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั WHART เพ่ือยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและ
หน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

2.  WHART สามารถใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปี
ท่ี 21 ถงึปีท่ี 25 ของระยะเวลาการเช่าส่วนแรกหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีคูส่ญัญาตกลงกนั 

3.  ในกรณีท่ี WHART ได้แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่า ให้น าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ไป
จดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุนี ้ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องภายใน
ระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าส่วนแรก เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน (“วนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายุ”)  

4.  ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ WHART ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ี
เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายใุห้แก่ผู้ ให้เช่า 

5.  คู่สัญญาจะร่วมมือกันในการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ี WHARTจะลงทุนนัน้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้ เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

หลกัประกนั
การปฏิบตัิ

: 1. ผู้ ให้เช่าตกลงจดทะเบียนจ านองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 134435 และ อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน
ในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จ านวน 1 หลงั พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วน
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ตามสญัญา
ของ WHA  

ควบของท่ีดินและอาคาร (“ทรัพย์จ านอง”) เพ่ือเป็นประกนัข้อตกลงของผู้ ให้เช่าในเร่ืองสิทธิในการต่อ
อายสุญัญาเช่าและประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ให้เช่าท่ีจะเป็นเหตใุห้ WHART บงัคบัสิทธิในการ
ตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART เป็นผู้ยดึถือโฉนดท่ีดนิทรัพย์จ านองไว้นบัตัง้แต่
วนัจดทะเบียนจ านอง 

2. คู่สญัญาตกลงจดทะเบียนจ านองทรัพย์จ านอง ณ ส านกังานท่ีดินในวนัเดียวกบัวนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า โดยจะระบุวงเงินจ านองในจ านวนไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉล่ียของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 ราย 
ท่ีท าการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีเช่าครัง้นี ้ 

3. เม่ือ WHART ไม่ใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าภายในก าหนดเวลา หรือเม่ือ WHART ใช้สิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่า และคู่สัญญาได้ท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่และจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าท่ีตอ่อายแุล้ว หลกัประกนัดงักล่าวเป็นอนัสิน้สุดลง ทัง้นี ้คูส่ญัญาตกลงด าเนินการไถ่ถอนจ านอง
ในวันสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหรือวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) และ WHART จะส่งมอบโฉนดท่ีดนิทรัพย์จ านองคืนให้แก่ผู้ ให้
เช่าในวนัท่ีมีการไถ่ถอนจ านองดงักล่าว 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
WHART 

: 1. WHART ตกลงจะจดัหาทดแทนหรือซอ่มบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทกุชนิดทกุประเภท และปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่าหรือกระท าการใดๆ เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตลอด
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรกและระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายดุ้วยค่าใช้จ่ายของ WHART 

2. WHART จะไม่ท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า และจะไม่ท าการแก้ไข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่าอันเป็นการท าให้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหาย หรือ
เปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าอันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้เช่าก่อน โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมดงักล่าวโดย
ไม่มีเหตอุนัสมควร ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ารับทราบและยอมรับวา่จะมีการตดิตัง้แผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนพืน้ท่ีหลงัคาท่ีเช่า ซึง่รวมถงึการตดิตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า ท่ีจ าเป็น
ในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเพ่ือจ าหน่าย (Solar Rooftop) 
(“โครงการ Solar Rooftop”) WHART และผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop จะแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมด าเนินการติดตัง้ดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรือระยะเวลา
การเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สัญญาตกลงให้ส่วนควบกับทรัพย์สินท่ีเช่า (รวมถึงส่วนควบจาก
โครงการ Solar Rooftop ท่ีได้รับมอบมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop และ/หรือ บุคคลใดท่ี
เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop (ถ้ามี)) ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผู้ ให้เช่า  ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)  โดย 
WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ จาก ผู้ให้เช่า เพ่ือประโยชน์แหง่ความชดัเจน ผู้ ให้เช่ารับทราบ
และยอมรับว่าผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop และ/หรือ บุคคลใดท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ
ของผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop เป็นเจ้าของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด โดยไม่ถือเป็นส่วนควบ
ของทรัพย์สินท่ีเช่า 

3. ในกรณีท่ีการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดดัแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า ข้างต้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอ่ืนใด หรือในกรณีท่ี  WHART กระท าผิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง WHART ตกลงรับผิด
ชดใช้คา่เสียหายนัน้แตเ่พียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

สิ ท ธิ แ ล ะ
หน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่า  

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้เช่าจะไม่จ าหน่าย จ่าย 
โอน หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.1 เป็นการจ านองทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีใ้ห้กบั WHART หรือ 
1.2 เป็นกรณีอ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  WHART โดย

บุคคลภายนอกผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ ให้เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ 
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WHART เพ่ือยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ของผู้ ให้เช่าตามสญัญา
ฉบบันี ้ 

2. ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสัญญา
บริการฉบบัเดิมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ WHART และผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
รวมทัง้ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีตกลงเข้าท าสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าว รวมถึงจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ากับ WHART ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ถ้าจ าเป็น) ด้วยค่าใช้จ่าย
ของ WHART  
ในกรณีท่ีสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบัพนกังานเจ้าหน้าท่ี  ผู้ ให้เช่า
จะด าเนินการยกเลิกการจดทะเบียน และ/หรือ เปล่ียนทางทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีให้แก่ WHART 
ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบันีด้้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART 

3. ในกรณีท่ี ผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการภายหลังจากวันท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ 
WHART ให้ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว 

4. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ใน
ภาระตดิพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินทัง้หมดซึง่เป็นทางเข้าออกระหว่างทรัพย์สินท่ีเช่าสู่ทางสาธารณะ 
(“ท่ีดินทางเข้าออก”) เพ่ือให้ WHART ผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าว ใช้ประโยชน์ใน
ทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณปูโภคตา่ง ๆ ตลอดจนตดิตัง้ป้ายช่ือ
และปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ โดยไม่คดิคา่ตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก และ
หาก WHART ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า  ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการจดทะเบียนภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุให้แก่ผู้ เช่าในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ 
 
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ผู้ให้เช่าและ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า  ประสงค์จะใช้ท่ีดนิทางเข้าออก 
WHART ตกลงและยินยอมให้ผู้ ให้เช่า บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ ตลอดจน
บริวารของบุคคลดงักล่าว ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินทางเข้าออกร่วมกบั  WHART ได้ แต่ต้องไม่ท า
ให้เส่ือมสิทธิหรือรอนสิทธิของ  WHART ในการใช้ท่ีดินทางเข้าออกตามข้อตกลงภาระติดพันใน
อสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันี ้โดยแตล่ะฝ่ายตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส าหรับ
การบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซอ่มแซม ที่ดนิทางเข้าออก ดงันี ้
(ก) ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรือ ด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวทัง้หมด ตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างอาคารใด ๆ ของ  ผู้ ให้เช่า 
และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า  ภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ท่ีใช้ประโยชน์จาก
ท่ีดนิทางเข้าออกดงักล่าว หรือ 

(ข) ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรือด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า รับผิดชอบ  ร่วมกับ 
WHART ในการช าระค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสัดส่วนการใช้งานโดยค านวณจากสัดส่วนพืน้ท่ีของ
ท่ีดนิแปลงซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารของผู้ให้เช่าและ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า  และท่ีดนิแปลงซึ่งเป็น
ท่ีตัง้อาคารท่ีเช่าของ WHART ภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 (ส่วนท่ีนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินท่ีเช่าในการเข้าลงทุนครัง้นี)้  ท่ีใช้ประโยชน์จากท่ีดินทางเข้าออกดังกล่าว เม่ือพัฒนา
โครงการแล้วเสร็จหรือในช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีการก่อสร้าง 

 
นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ เช่าตกลงบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซอ่มแซม ท่ีดนิทางเข้าออกให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 
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ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าส่วนแรกตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะไม่
จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนท่ีดนิทางเข้าออกให้แก่ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก WHART และผู้ ให้เช่าได้จัดให้บุคคลดงักล่าวตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรกบัผู้ เช่าเพ่ือยินยอมผกูพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ ของ WHART อนัเก่ียวกบั
ท่ีดนิทางเข้าออกตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ  
 
นอกจากนี ้WHART มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาฉบับนีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนใน
อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ให้แก่บคุคลใด ๆ ได้ โดยต้องท าเป็นหนงัสือระหวา่ง WHART และผู้ รับโอน และจด
ทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าให้ความยินยอมต่อการโอนดงักล่าว และตกลงให้
ความร่วมมือและด าเนินการใด ๆ รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพียง การท าเอกสารและการจดทะเบียน เพ่ือให้การ
ดงักล่าวส าเร็จลลุ่วงและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องคา่ตอบแทนใด ๆ เพิ่มเตมิ 
 
อย่างไรก็ดี หากสญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลงเน่ืองจากผู้ เช่าปฏิบตัผิิดสญัญา ผู้ ให้เช่าและ WHART ตกลงท่ีจะ
ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินทางเข้าออก ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
WHART 

5. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้า ท่ีเก่ียวข้องในการแจกจ่าย
น า้ประปาและไฟฟ้าในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ WHART และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็น รวมถึงด าเนินการใด 
ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าได้ 

เง่ือนไข 
และ
ข้อก าหนด
ในการเช่า
ทรัพย์สิน 
และการ
ช าระราคา 

: 1. ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการรังวัดท่ีดินของทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี ้
คู่สัญญาตกลงยอมรับผลการรังวดัดงักล่าว และ คู่สัญญาจะไม่น าผลการรังวดัดงักล่าวมาเป็นเหตใุน
การเรียกค่าเสียหาย ปรับราคาค่าเช่า หรือเรียกค่าชดเชยแต่อย่างใด  โดยคู่สญัญายงัคงจะด าเนินการ
เช่ากนัตอ่ไป 

2. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะโอนเงินประกนัท่ีได้รับจากผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าและสัญญา
บริการฉบบัเดิมให้แก่ WHART โดยเงินประกนัท่ีโอนให้แก่ WHART ดงักล่าวเป็นเงินประกนัส่วนท่ีเหลือ
หลงัจากท่ีผู้ ให้เช่าหกัช าระจากเงินประกนัเพ่ือไปช าระคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. กรณี WHART เหน็วา่สภาพของทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั
จนถงึขนาดท่ีถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสญัญา WHART มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการ
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าผู้ ให้เช่าจะแก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก WHART โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

4. กรณีผู้ ให้เช่ามีการจดัท าประกนัภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีเช่าไว้ก่อนหน้าท่ีคู่สญัญาจะเข้าท าสญัญาฉบบันี ้
และกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวยงัคงมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตก
ลงจะด าเนินการให้ WHART เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวใน
ส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นต้นไป โดย WHART ตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ียัง
เหลืออยู่ โดยหากผู้ให้เช่าได้ช าระเบีย้ประกนัภยัในส่วนดงักล่าวไปแล้ว WHART ตกลงจะช าระคืนค่าเบีย้
ประกนัภยัตามสดัส่วนดงักล่าวให้แก่ ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ทรัพย์สินท่ี
เช่า
เสียหาย
หรือถกู
ท าลาย 

: 1. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
1.1 คูส่ญัญาตกลงให้มีการซอ่มแซมทรัพย์สินท่ีเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ WHART กรณี WHART ตกลงให้ 

ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ผู้ ให้เช่ามีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการจัดการและดูแลการ
ซอ่มแซมทรัพย์สินท่ีเช่าให้คงเดมิ ท่ีเป็นไปตามราคาตลาด 
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1.2 หาก WHART ให้ผู้ ให้เช่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า และมีการส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานให้แก่ 
ผู้ ให้เช่า นัน้ WHART จะส่งมอบตามค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีเกิดขึน้จริง เพ่ือ
น ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานล่าช้าหรือค่าซ่อมแซมมีจ านวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี  WHART ได้รับ 
WHART จะใช้เงินทุนของตน และ/หรือจัดหาเงินทุนเพ่ือช าระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว  
กรณี WHART ขอให้ผู้ ให้เช่าส ารองเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี WHART ได้รับมาจากบริษัทประกันภัยหรือจ านวนเงินท่ีผู้ เช่าขาดอยู่นัน้
แทนผู้ให้เช่าไปก่อน  WHART จะช าระจ านวนเงินดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมดอกเบีย้และต้นทุน
ทางการเงินของผู้ให้เช่าตามท่ีจะได้ตกลงกนั  

2. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญั จน WHART ไม่อาจหาประโยชน์
หรือใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของสญัญาฉบบันีต้อ่ไปได้  
2.1 ภายใน 15 ปีแรกของระยะเวลาเช่าส่วนแรก คู่สญัญาจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มา

ใหม่ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 
2.2 นับจากปีท่ี 16 ของระยะเวลาเช่าส่วนแรก และระยะเวลาเช่าท่ีต่ออายุออกไป คู่สัญญาจะหารือ

ร่วมกนัเพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่หรือไม่โดยไม่ชกัช้า รวมถึง
เร่ืองส่วนแบง่คา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ดงักล่าว 

2.3 ในกรณีท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่  คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลง
ร่วมกันด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ 

2.4 หาก WHART ตกลงให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ด าเนินการสร้างทรัพย์สินขึน้ใหม่ และมีการส่งมอบค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานให้แก่ผู้ ให้เช่า  WHART จะส่งมอบเงินคา่สินไหมทดแทนพืน้ฐานทัง้หมดท่ีได้รับจาก
บริษัทประกันภัยให้แก่ผู้ ให้เช่าเพ่ือใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง  อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานได้รับล่าช้า หรือค่าก่อสร้างมีจ านวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี  
WHART ได้รับ   WHART จะใช้เงินทุนของตน และ/หรือจัดหาเงินทุนเพ่ือช าระค่าก่อสร้าง กรณี  
WHART ขอให้ผู้ ให้เช่าส ารองเงินคา่ก่อสร้างในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน
ท่ี WHART ได้รับมาจากบริษัทประกันภัยหรือจ านวนเงินท่ี WHART ขาดอยู่นัน้แทน WHART ไป
ก่อน   WHART จะช าระจ านวนเงินดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมดอกเบีย้และต้นทนุทางการเงิน
ของผู้ ให้เช่าตามท่ีจะได้ตกลงกนั จ านวนเงินท่ีผู้ ให้เช่าตกลงรับภาระจะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การจัดหาเงินทุนของผู้ ให้เช่าในขณะนัน้ ๆ โดยผู้ ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดและ
สมเหตสุมผลในการจดัหาเงินทนุดงักล่าว 

2.5 เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ คู่สัญญาตกลงจัดให้มีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินขึน้ใหม่ (โดยให้มี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี)้ โดยเร่ิมนบัอายกุารเช่า หรือ ระยะเวลาการ
เช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) ท่ีเหลืออยู่ตอ่ไปทนัทีท่ีการก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาการ
เช่าของทรัพย์สินท่ีสร้างขึน้ใหม่ดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัเดียวกนักบัวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่าส่วน
แรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) แต่ WHART จะไม่มีภาระหน้าท่ีในการช าระค่า
เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแตอ่ย่างใด เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2.6 คูส่ญัญาตกลงกนัไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าที่ก่อสร้างขึน้ใหม่นี ้ณ ส านกังาน
ท่ีดนิหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

2.7 กรณีคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัท่ีจะไม่ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ หรือในกรณีท่ีคูส่ญัญาไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงร่วมกนัว่าจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีท่ีจะไม่
มีการด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ และสญัญาเช่าเป็นอนัสิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องคืน
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ค่าเช่าท่ีรับมา ในการนี ้คู่สญัญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับมา แบ่งตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรกหรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) ท่ีเหลืออยู่ 
 
นอกจากนี ้จ านวนเงินท่ีเหลือจากการแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับให้  WHART ตามสูตร
ค านวณท่ีก าหนดแล้ว ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่า 
 
อย่างไรก็ดี ก่อนการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นของ WHART นัน้  WHART สงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ 
ตามความจ าเป็น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 
 

: 1. ภายในระยะเวลาการเช่าส่วนแรก และ/หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุตามสัญญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่า
ยินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้าท่ีในการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่านี ้รวมถึงน าไปเป็น
หลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกับสถาบนัการเงินใดๆ โดย WHART จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละต้องไม่
ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรือ ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) 

2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART น าทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรือท่ีดินอนั
เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินท่ีเช่าและ/หรือพืน้ท่ีหลังคาไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อก าหนดในการต่ออายุสัญญา
จะต้องไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 
 

: ▪ คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าพนกังานท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า และวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุดงันี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ส าหรับ

สญัญาฉบบันี ้
o ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนนิติกรรม รวมถึงค่าภาษีเงิน

ได้นิตบิคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
▪ ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวกบัการโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้าจากผู้ ให้เช่ามายงั 

WHART 
▪ ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัการบ ารุงรักษาทรัพย์สินท่ีเช่า ท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในภาระหรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ตลอดระยะเวลา
การเช่าส่วนแรกและระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

▪ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีตนไม่พงึได้รับ คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะน าส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สญัญาฉบบันี ้สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสญัญาตกลงกระท าการ 
(รวมเรียกว่า “สญัญาเข้าลงทนุ”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาเข้าลงทุน 
และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผู้ ให้เช่าเป็นฝ่าย
ผิดสญัญา เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวสิยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว  

1.2 ผู้ ให้เช่าผิดค ามั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าของ  WHART ตามท่ีระบุไว้ในเร่ืองสิทธิในการต่ออายุ
สญัญาเช่าของ WHART  ให้ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท้นัที 
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1.3 ผู้ ให้เช่าจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีเช่า หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่าและท่ีดิน
ทางเข้าออกภายในระยะเวลาการเช่า  

1.4 ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกยึดตามค าสัง่ศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่า อนัเป็นเหตใุห้ WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

1.5  ผู้ ให้เช่าถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ให้เช่า  

2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองที่ให้ไว้ในสญัญานี ้และไม่
แก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็น

ผลจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ี
ตามสญัญาฉบบันี ้และ/หรือสญัญาเข้าลงทนุ  WHART อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตุ
ดงักล่าว โดย WHART ไม่อาจบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ เว้นแตเ่หตผุิดนดัเกิดจากผู้ให้เช่า และ/
หรือ บริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญานี ้และ/หรือ
สัญญาเข้าลงทุน อันเป็นเหตุให้  WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าตาม
เจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันีไ้ด้อีกตอ่ไปหรือส่งผลให้ WHART บงัคบัสิทธิในการ
ต่ออายุสญัญาเช่าไม่ได้ WHART มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ โดยไม่ตดัสิทธิเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาและบงัคบัจ านอง (เฉพาะกรณีท่ีท าให้ WHART ใช้สิทธิ
ในการตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้) 
 

กรณีท่ี WHART บอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
รวมถึงเงินหรือหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้
ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่าได้
ตามระยะเวลาการเช่าช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุท่ีเหลือ (ในกรณีท่ี  WHART 
ใช้สิทธิต่ออายุการเช่าแล้ว) ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ  WHART ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.2 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 - 1.5 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตาม
สัญญาฉบบันี ้WHART มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากการท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่าว บงัคบั
จ านอง (เฉพาะกรณีท่ีท าให้ WHART ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ได้) และ/หรือบอกเลิก
สญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที  
ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาฉบบันีต้ามที่ระบขุ้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนคา่เช่าทรัพย์สิน
ท่ีเช่า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตก
ลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี  WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตาม
ระยะเวลาการเช่าช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (ในกรณีท่ี  WHART ได้แสดง
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เจตนาต่ออายุการเช่าแล้ว) ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ  WHART ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3 ในกรณีท่ี WHART ใช้สิทธิในการบงัคบัจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองภายใต้สญัญาจ านองท่ีดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง และเอาทรัพย์สินท่ีจ านองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่าค่าเสียหาย
จากเหตดุงักล่าว ผู้ ให้เช่ายงัคงต้องรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหายในจ านวนท่ียังคงขาดอยู่ตามความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงตอ่ WHART จนครบถ้วน 

1.4 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงให้พิจารณาความเสียหาย
ของทรัพย์สินท่ีเช่าแยกเป็นหลงั ๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะทรัพย์สินท่ี
เช่าท่ีได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

 

2. สิทธิของผู้ให้เช่าเม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดย WHART  
2.1 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจาก

ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัหิน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ 
ผู้ ให้เช่าอาจเรียกค่าเสียหายจาก WHART  แต่ผู้ ให้เช่าไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุผิดนัด
ดังกล่าว เว้นแต่เหตุผิดนัดเกิดจาก WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สญัญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าให้แก่ WHART และไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่าในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้ ซึง่กรณีผู้ ให้เช่าใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาฉบบันี ้ WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อมทัง้ส่ง
มอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 

2.2 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงให้พิจารณาความเสียหาย
ของทรัพย์สินท่ีเช่าแยกเป็นหลงั ๆ ไป และผู้ให้เช่ามีสิทธิพิจารณาวา่จะใช้สิทธิเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่า
ท่ีได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของ WHART นัน้หรือไม่ 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี)  
2. คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา 
3. มีการเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือ WHART   

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญของทรัพย์สินท่ีเช่าแปลงใดหรือหลังใดตกอยู่ภายใต้เขต
เวนคืนหรือเขตสงวนหรือเขตส ารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือ
กฎหมายอ่ืนๆ ซึง่ท าให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าแปลงนัน้หรือหลงันัน้ได้อย่าง
มีนยัส าคญั ทัง้นี ้ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าสญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าเฉพาะส่วน
ท่ีได้รับผลกระทบหรือไม่  

5. เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อสิทธิของ
คูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั 

6. เม่ือคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญาใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีไม่มีการช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ี
เช่า และ/หรือ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือ ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สินท่ี
ซือ้ขาย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสัญญานี ้หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้
(แล้วแตก่รณี) 

7. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เม่ือผู้ เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีเช่ามีการ
เปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ไม่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
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ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 2.7 ของหวัข้อทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย ให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง
เม่ือ WHART ได้ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่าครบตามจ านวนท่ีระบุไว้  โดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ และผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่  
WHART  ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากนี ้  WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอน
จ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 

2. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา ให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง 
โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินหรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินคงเหลือให้แก่ WHART  
ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากนี ้  WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอนจ านอง
ทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 
กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 4 ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา คู่สญัญาต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ซึง่กนัและกนั และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจาก
การเวนคืนในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าให้ตกเป็นของผู้ ให้เช่าและ  WHART ตามสดัส่วน โดยค านวณส่วน
ของผู้ เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ีเหลืออยู่ 
จ านวนเงินท่ีเหลือหลงัจากการแบ่งผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ี
เช่าให้ WHART ตามสตูรค านวณข้างต้นแล้ว ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่า นอกจากนี ้ WHART มีหน้าท่ีในการ
ไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 

3. ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อสิทธิ
ของคูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้มีสิทธิตามที่ระบไุว้ในหวัข้อดงักล่าว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิน้สุดลงโดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ได้ 

5. ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ ให้เช่า เว้นแต่เหตุดงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่า 

ผล
ภายหลงั
การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  WHART จะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีมีการใช้
ประโยชน์ตามปกติ พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีเป็นหรือตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับไว้แทน
ผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ี  WHART ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกบัผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือ
ผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ) แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอซือ้และรับโอนสังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART เว้นแต่
กรณีสัญญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการซือ้และรับโอน
สังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวจะเป็นไปตามมลูค่าตลาด หากสงัหาริมทรัพย์ใดไม่มีมลูค่าตลาดให้ใช้มลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ 
วนัท่ีส่งมอบ 

3. กรณี WHART ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ของหวัข้อสิทธิของคู่สัญญา
เม่ือเกิดเหตผุิดนัดแล้ว WHART สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่า WHART จะได้รับ
ช าระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวจากผู้ ให้เช่า
แล้วเสร็จ  
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4. ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด WHART จะให้ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่าในการ
ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลง เข้าท าสญัญาเช่าและสญัญา
บริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง 

5. ในวนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สญัญาตกลงกัน 
ดงันี ้ 
5.1 ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอนดงักล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง อนัเป็นเหตใุห้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้ เช่า
ดงักล่าวได้ หาก WHART ได้รับช าระค่าเช่าและค่าบริการใดๆ ส าหรับระยะเวลาการเช่าภายหลัง
สิน้สดุระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) จากผู้ เช่าพืน้ท่ีตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ  WHART จะส่งมอบค่าเช่าดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน  7 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 

5.2 หากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป  WHART จะด าเนินการ
คืนเงินประกนัการเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ๆ ต่อไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี  WHART ได้ท า
กบัผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้นัน้ 

6. WHART จะทยอยน าส่งค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับล่วงหน้าจากผู้ เช่า
พืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนหรือในวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ี
ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า โดย  WHART จะด าเนินการทยอยส่งมอบเงินดงักล่าวตัง้แต่วัน
สิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่
กรณี)  

7. กรณี WHART ได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง  WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผู้ ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ี WHART ได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้ WHART และผู้ ให้เช่าจะร่วมกนัรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว (เว้นแต่กรณีสญัญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
ฝ่ายผิด โดยคูส่ญัญาฝ่ายผิดจะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว) 

 

(1.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 
คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“ผู้ให้เช่า” หรือ “WHA KPN Alliance”)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เช่า” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 

อารัมภบท : 1. บริษัท ทอ็ปววิ บสิซเินส จ ากดั (“เจ้าของที่ดนิ”) และ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPN Land”) ได้เข้า
ท าสญัญาเช่าส าหรับท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 5731 21943 และ 21946 และบางส่วนของที่ดนิโฉนดเลขท่ี 21944 
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“สญัญาเช่าหลกั”) 

2. KPN Land และ WHA KPN Alliance ได้เข้าท าสญัญาเช่าช่วงที่ดนิส าหรับท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 5731 21943 
และ 21946 และสญัญาแบ่งเช่าช่วง ส าหรับการแบ่งเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21944 ก าหนดระยะเวลาเช่า 
30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“สญัญาเช่าช่วงทอดที่หนึง่”)  

ท่ีดนิท่ีเช่า : สิทธิการเช่าท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 21946 และสิทธิการแบ่งเช่าท่ีดินจ านวน 3 โฉนด เลขท่ี 5731 21943 และ 
21944 เนือ้ท่ีเช่ารวมประมาณ 43-1-0.0 ไร่ ทัง้นีเ้ป็นเนือ้ท่ีท่ีปรากฏตามโฉนดท่ีดิน  ซึ่งจ านวนเนือ้ท่ีดินจริง
อาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ท่ีดินท่ีปรากฏตามโฉนดท่ีดิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการรังวดัก่อนวันท่ี  
WHART รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ โดยในสญัญาฉบบัลงนามจะระบเุนือ้ท่ีดินตามท่ีรังวดัได้จริง 

คา่เช่า : ราคาคา่เช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย คา่เช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะ
มีมลูคา่รวมไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
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เฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมา
เป็นเหตุในการปรับราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดิน
เพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้ 

ระยะเวลา
การเช่า 

:  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ WHART เช่าช่วงท่ีดินจนถึงวันท่ี 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า”) หรือคิดเป็น
ประมาณ 25 ปี นบัแตว่นัท่ีคาดวา่ WHART จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
WHART 

: 1. WHART ตกลงจะจดัหาทดแทนหรือซอ่มบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทกุชนิดทกุประเภท และปรับปรุงที่ดนิท่ีเช่า
หรือกระท าการใดๆ เพ่ือให้ท่ีดนิท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART 

2. WHART จะไม่ท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในท่ีดินท่ีเช่า และจะไม่ท าการแก้ไข
ดดัแปลงส่วนใดๆ ของท่ีดินท่ีเช่าอนัเป็นการท าให้ท่ีดินท่ีเช่าได้รับความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลงท่ีดนิท่ี
เช่าอนัต้องขออนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่าก่อน โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมดงักล่าวโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

3. ในกรณีท่ีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดดัแปลงส่วนใดๆ ในท่ีดินท่ีเช่า ข้างต้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอ่ืนใด หรือในกรณีท่ี  WHART กระท าผิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง WHART ตกลงรับผิด
ชดใช้คา่เสียหายนัน้แตเ่พียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
WHA KPN 
Alliance 

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้  ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดินท่ีเช่าให้แก่ผู้ อ่ืน หรือก่อภาระผูกพนั
ใด ๆ บนท่ีดนิท่ีเช่า เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก WHART และผู้ให้เช่า
ได้จดัให้ผู้ รับโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั WHART เพ่ือยินยอมผกูพนัและ
อยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีตา่ง ๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 

2. ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสัญญา
บริการท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินท่ีเช่าให้แก่ WHART และผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น รวมทัง้
ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีตกลงเข้าท าสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าว รวมถึงจดทะเบียนสิทธิการเช่า
กับ WHART ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ถ้าจ าเป็น ) ด้วยค่าใช้จ่ายของ
WHART โดยผู้ให้เช่าจะด าเนินการยกเลิกการจดทะเบียน และ/หรือ ด าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้แก่  WHART ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนีด้้วย
คา่ใช้จ่ายของ WHART 

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการภายหลังจากวันท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการทยอยส่งมอบให้แก่  
WHART ให้ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว 

4. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการให้เจ้าของท่ีดินจดทะเบียนให้ WHART เป็นผู้ รับ
ประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินทัง้หมดซึง่เป็นทางเข้าออกระหว่างท่ีดินท่ีเช่าสู่ทาง
สาธารณะ (“ท่ีดินทางเข้าออก”) เพ่ือให้ WHART ผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าว ใช้
ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
ตดิตัง้ปา้ยช่ือและปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ โดยไม่คดิคา่ตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า 
 
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการเช่า WHART ตกลงและยินยอมให้ผู้ ให้เช่า บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า
ผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าว ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ทางเข้าออกร่วมกับ WHART ได้ แต่ต้องไม่ท าให้เส่ือมสิทธิหรือรอนสิทธิของ  WHART ในการใช้ท่ีดิน
ทางเข้าออกตามข้อตกลงภาระติดพันในอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาฉบบันี ้โดยแต่ละฝ่ายตกลงจะ
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รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส าหรับการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซอ่มแซม ท่ีดนิทางเข้าออก 
ดงันี ้
(ก) ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรือ ด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวทัง้หมด ตลอดระยะเวลาการพฒันาโครงการและการก่อสร้างอาคารใด ๆ ของผู้ให้เช่า และ/
หรือ บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 ท่ีใช้ประโยชน์
จากท่ีดนิทางเข้าออกดงักล่าว หรือ 

(ข) ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรือด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่ารับผิดชอบ ร่วมกับ 
WHART ในการช าระค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสัดส่วนการใช้งานโดยค านวณจากสัดส่วนพืน้ท่ีของ
ท่ีดินแปลงซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารของผู้ ให้เช่าและ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า และท่ีดินแปลงซึง่เป็น
ท่ีตัง้อาคารท่ีเช่าของ  WHART ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 (ส่วนท่ี
นอกเหนือจากท่ีดินท่ีเช่าในการเข้าลงทุนครัง้นี)้  ท่ีใช้ประโยชน์จากท่ีดินทางเข้าออกดงักล่าว เม่ือ
พฒันาโครงการแล้วเสร็จหรือในช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีการก่อสร้าง 

 
นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น WHART ตกลงบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม ท่ีดินทางเข้าออกให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART เอง และ
นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้าท่ีตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินทางเข้าออกให้แก่ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก WHART และผู้ ให้เช่าได้จดัให้บุคคลดงักล่าวตก
ลงเป็นลายลกัษณ์อักษรกบั WHART เพ่ือยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ 
ของผู้ให้เช่าอนัเก่ียวกบัท่ีดนิทางเข้าออกตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 

 
5. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับการแจ้งจาก KPN Land อนัเก่ียวเน่ืองกบัเหตผุิดสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง 

และ/หรือ ผู้ ให้เช่าทราบว่าตนไม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงทอดท่ีหนึ่งได้ ผู้ ให้เช่า
จะแจ้งให้ WHART ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็วท่ีสุด ทัง้นี ้ต้องไม่เกินภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ ให้
เช่าทราบหรือควรจะทราบเหตดุงักล่าว เพ่ือให้ WHART สามารถเยียวยาเหตผุิดสญัญาดงักล่าวเฉพาะ
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ากบั KPN Land โดยตรง ซึง่การเยียวยาดงักล่าวเป็นเพียงสิทธิของ WHART แต่มิใช่หน้าท่ี
ของ WHART แตอ่ย่างใด  
 
นอกจากนี ้ในกรณีดงักล่าวข้างต้น หรือในกรณีท่ี WHART ได้รับการแจ้งจาก KPN Land โดยตรงนัน้ 
หาก WHART ร้องขอ ผู้ ให้เช่าตกลงจะด าเนินการให้ WHART เข้าเป็นผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลักเฉพาะ
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ากับเจ้าของท่ีดิน หรือตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีเช่ากับ KPN 
Land โดยตรง ภายในเวลาท่ี WHART ก าหนด โดยไม่ว่าในกรณีใด ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ี WHART เสียไปในการด าเนินการดงักล่าวให้แก่ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ 
WHART ในการเรียกคา่เสียหายอ่ืน ๆ จากผู้ให้เช่า (ถ้ามี) 

เง่ือนไข 
และ
ข้อก าหนด
ในการเช่า
ท่ีดนิ และ
การช าระ
ราคา 

: 1. ผู้ให้เช่าจะด าเนินการรังวดัท่ีดินของท่ีดินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี ้คูส่ญัญา
ตกลงยอมรับผลการรังวดัดงักล่าว และคู่สัญญาจะไม่น าผลการรังวดัดงักล่าวมาเป็นเหตุในการเรียก
ค่าเสียหาย ปรับราคาค่าเช่า หรือเรียกค่าชดเชยแต่อย่างใด  โดยคู่สัญญายังคงจะด าเนินการเช่ากัน
ตอ่ไป 

2. ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการยกเลิกหนงัสือมอบสิทธิการเช่า ฉบบัลงวนัท่ี 
20 มีนาคม 2557 ท่ีผู้ ให้เช่าน าสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งไปเป็นหลักประกันต่อ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) รวมถึงเอกสารใดท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า
ช่วงที่ดนิทอดท่ีหนึง่ดงักล่าว 
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3. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะโอนเงินประกันท่ีได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีภายใต้สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการให้แก่ WHART โดยเงินประกันท่ีโอนให้แก่ WHART ดงักล่าวเป็นเงินประกันส่วนท่ีเหลือ
หลงัจากท่ีผู้ ให้เช่าหกัช าระจากเงินประกนัเพ่ือไปช าระคา่เช่าท่ีดนิท่ีเช่า  

4. กรณี WHART เห็นว่าสภาพของท่ีดินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ
จนถงึขนาดท่ีถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสญัญา WHART มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ
เช่าท่ีดินท่ีเช่าจนกว่าผู้ ให้เช่าจะแก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก WHART ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ ให้เช่า 

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 
 

: 1. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้าท่ีในการเช่าท่ีดินท่ีเช่าภายใต้
สญัญาเช่านีไ้ปเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินใดๆ โดย  WHART จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญา
ฉบบันีแ้ละต้องไม่ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่า 

2. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ WHART น าท่ีดนิท่ีเช่าออกให้บคุคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดย
ไม่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อก าหนดในการต่ออายุ
สญัญาจะต้องไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่า 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 
 

: 1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าพนกังานท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ดงันี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ส าหรับ

สญัญาฉบบันี ้
o ผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนนิติกรรม รวมถงึคา่ภาษีเงิน

ได้นิตบิคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
2. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัการบ ารุงรักษาท่ีดินท่ีเช่า ท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในภาระหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

3. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีตนไม่พึงได้รับ คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะน าส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สญัญาฉบบันี ้สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสญัญาตกลงกระท าการ 
(รวมเรียกว่า “สญัญาเข้าลงทนุ”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาเข้าลงทุน 
และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผู้ ให้เช่าเป็นฝ่าย
ผิดสญัญา เว้นแต่เป็นเหตสุุดวิสยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึง่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินท่ี
เช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก 
ภายในระยะเวลาการเช่า อนัฝ่าฝืนตอ่ข้อก าหนดในสญัญานี ้

1.3 ท่ีดินท่ีเช่าถูกยึดตามค าสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่า อันเป็นเหตุให้  WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดนิท่ีเช่าได้ 

1.4  ผู้ ให้เช่าถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบัญชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ่ง  WHART เห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัติามสญัญานี ้
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2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้หรือสัญญาเช่า
อาคาร และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยัหรือเกิด
จากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ (ข) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็น

ผลจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ี
ตามสัญญาฉบบันี ้และ/หรือสัญญาเข้าลงทุน WHART อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตุ
ดงักล่าว โดย WHART ไม่อาจบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ เว้นแต่เหตผุิดนดัเกิดจากผู้ ให้เช่า และ/
หรือ บริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และ/หรือ
สัญญาเข้าลงทุน อันเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเช่าตามเจตนารมณ์
และวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันีไ้ด้อีกตอ่ไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ โดยไม่ตดั
สิทธิเรียกคา่เสียหายจากผู้ให้เช่าอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญา 
 

กรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาตามท่ีระบขุ้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่า รวมถึง
เงินหรือหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลา
การเช่าท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี  WHART ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของ  WHART ในการ
เรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้
 

1.2 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 - 1.4 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตาม
สัญญาฉบบันี ้  WHART มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากการท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่าว และ/
หรือบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที  
ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาฉบบันีต้ามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ี
เช่า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ  WHART ใน
การเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบบันี ้  WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิ
เฉพาะที่ดนิท่ีเช่าท่ีได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

 

2. สิทธิของผู้ให้เช่าเม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดย WHART  
2.1 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจาก

ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้
หรือสัญญาเช่าอาคาร ผู้ ให้เช่าอาจเรียกค่าเสียหายจาก  WHART  แต่ผู้ ให้เช่าไม่อาจบอกเลิก
สญัญาเช่าด้วยเหตผุิดนดัดงักล่าว เว้นแตเ่หตผุิดนดัเกิดจาก WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อท่ีดินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าให้แก่ WHART และไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่า
ในการเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้ 
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2.2 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิ
เฉพาะที่ดนิท่ีเช่าท่ีได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของ WHART นัน้หรือไม่ 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  
2. คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา 
3. มีการเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือ WHART   

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของท่ีดินท่ีเช่าแปลงใดตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตส ารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืนๆ ซึง่ท า
ให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเช่าแปลงนัน้ได้อย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้  WHART มีสิทธิ
พิจารณาวา่สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพาะที่ดนิท่ีเช่าเฉพาะส่วนท่ีได้รับผลกระทบหรือไม่  

5. เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อสิทธิของ
คูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั 

6. เม่ือคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญาใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีไม่มีการช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่า 
และ/หรือ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าท่ีดินท่ีเช่า และ/หรือ ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสัญญานี ้หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้(แล้วแต่
กรณี) 

7. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เม่ือผู้ เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีเช่ามีการ
เปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ไม่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา ให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง 
โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าท่ีดินหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินคงเหลือให้แก่ WHART  ทัง้นี ้เว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 4 ของหวัข้อการสิน้สดุของสญัญา คูส่ญัญาตา่งไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายซึง่
กนัและกนั 

3. ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อสิทธิ
ของคูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้มีสิทธิตามที่ระบไุว้ในหวัข้อดงักล่าว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิน้สุดลงโดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ได้ 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อผู้ ให้เช่า เว้นแต่เหตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่า 

ผล
ภายหลงั
การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  WHART จะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีมีการใช้
ประโยชน์ตามปกต ิพร้อมกบัส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีตดิตรึงตรากบัท่ีดินท่ีเช่าท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผู้ ให้เช่า นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถงึการคืนเงินประกนัการเช่าท่ี WHART ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในท่ีดินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ี (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือผู้ ให้เช่า (ภายใต้ความ
ยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ) แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอซือ้และรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART  เว้นแต่
กรณีสัญญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการซือ้และรับโอน
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สังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART  โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวจะเป็นไปตามมลูค่าตลาด หากสงัหาริมทรัพย์ใดไม่มีมลูค่าตลาดให้ใช้มลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ 
วนัท่ีส่งมอบ 

3. กรณี WHART ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ของหวัข้อสิทธิของคู่สัญญา
เม่ือเกิดเหตผุิดนดัแล้ว  WHART สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในท่ีดนิท่ีเช่าจนกว่า WHART จะได้รับช าระ
คา่เสียหาย คา่เช่าท่ีดนิท่ีเช่าคงเหลือ รวมถงึเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวจากผู้ให้เช่าแล้วเสร็จ  

4. ระหว่าง 6 เดือนหลงัสญัญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตใุด   WHART จะให้ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่าในการ
ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีในท่ีดินท่ีเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าฉบบันีส้ิน้สุดลง เข้าท าสัญญาเช่าและสัญญา
บริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง 

5. ในวนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเช่า คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี ้ 
5.1 ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอนดงักล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการกับผู้ ให้เช่าโดยตรง อันเป็นเหตุให้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าโดยตรงจาก  
WHART ดงักล่าวได้ หาก WHART ได้รับช าระค่าเช่าและค่าบริการใดๆ ส าหรับระยะเวลาการเช่า
ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า จากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  WHART จะส่ง
มอบคา่เช่าดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 

5.2 หากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป  WHART จะด าเนินการ
คืนเงินประกนัการเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ๆ ต่อไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี  WHART ได้ท า
กบัผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้นัน้ 

6. WHART จะทยอยน าส่งค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับล่วงหน้าจากผู้ เช่า
พืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนหรือในวันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ให้แก่ผู้ ให้เช่า โดย  
WHART จะด าเนินการทยอยส่งมอบเงินดงักล่าวตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า และจะด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาจะ
ตกลงกนั 

7. กรณี WHART ได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง  WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผู้ ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ี WHART ได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้ WHART และผู้ ให้เช่าจะร่วมกนัรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว (เว้นแต่กรณีสญัญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
ฝ่ายผิด โดยคูส่ญัญาฝ่ายผิดจะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว) 

บนัทกึ
ข้อตกลง
เก่ียวกบั
การเช่าช่วง
ท่ีดนิ 

: คู่สัญญาตกลงให้บนัทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเข้าท าระหว่างเจ้าของท่ีดิน , KPN Land, 
WHART และผู้ ให้เช่า เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้

 

(1.4) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคารโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 
คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance” หรือ “ผู้ให้เช่า”)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรั สตีของทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เช่า” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 

อารัมภบท : 1. บริษัท ทอ็ปววิ บสิซเินส จ ากดั (“เจ้าของที่ดนิ”) และ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPN Land”) ได้เข้า
ท าสญัญาเช่าส าหรับท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 5731 21943 และ 21946 และบางส่วนของที่ดนิโฉนดเลขท่ี 21944 
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“สญัญาเช่าหลกั”) 
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2. KPN Land และ WHA KPN Alliance ได้เข้าท าสญัญาเช่าช่วงที่ดนิส าหรับท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 5731 21943 
และ 21946 และสญัญาแบ่งเช่าช่วง ส าหรับการแบ่งเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21944 ก าหนดระยะเวลาเช่า 
30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“สญัญาเช่าช่วงทอดที่หนึง่”)  

อ า ค า ร ท่ี
เช่า 

: สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 จ านวน 2 หลงั 
ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 39,607.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 26,112.00 ตาราง
เมตร 

คา่เช่า : ราคาคา่เช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย คา่เช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะ
มีมลูคา่รวมไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมา
เป็นเหตุในการปรับราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดิน
เพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้ 

ระยะเวลา
การเช่า 

:  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ WHART เช่าอาคารจนถึงวันท่ี 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า”) หรือคิดเป็น
ประมาณ 25 ปี นบัแตว่นัท่ีคาดวา่ WHART จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
WHART 

: 1. WHART ตกลงจะจดัหาทดแทนหรือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทกุชนิดทกุประเภท และปรับปรุงอาคารท่ี
เช่าหรือกระท าการใดๆ เพ่ือให้อาคารท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตลอดระยะเวลา
การเช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART 

2. WHART จะไม่ท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในอาคารท่ีเช่า และจะไม่ท าการแก้ไข
ดดัแปลงส่วนใดๆ ของอาคารท่ีเช่าอนัเป็นการท าให้อาคารท่ีเช่าได้รับความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลง
อาคารท่ีเช่าอันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ ให้เช่าก่อน โดยผู้ ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ทัง้นี ้ ผู้ ให้เช่ารับทราบและยอมรับว่าจะมีการติดตัง้แผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนพืน้ท่ี
หลงัคาท่ีเช่า ซึง่รวมถึงการติดตัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า ท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพ่ือจ าหน่าย (Solar Rooftop) 
(“โครงการ Solar Rooftop”) WHART และผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop จะแจ้งให้ WHA ทราบ
ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมด าเนินการติดตัง้ดงักล่าว ทัง้นี ้เ ม่ือสิน้สุดระยะเวลาการเช่า คู่สัญญาตกลงให้ส่วน
ควบกบัทรัพย์สินท่ีเช่า (รวมถึงส่วนควบจากโครงการ Solar Rooftop ท่ีได้รับมอบมาจากผู้ เช่าช่วงพืน้ท่ี
โครงการ Solar Rooftop และ/หรือ บุคคลใดท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ เช่าช่วงพืน้ท่ี
โครงการ Solar Rooftop (ถ้ามี)) ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า โดย 
WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ จากผู้ ให้เช่า เพ่ือประโยชน์แห่งความชดัเจน ผู้ ให้เช่ารับทราบ
และยอมรับว่าผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop และ/หรือ บุคคลใดท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ
ของผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop เป็นเจ้าของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด โดยไม่ถือเป็นส่วนควบ
ของอาคารท่ีเช่า 

3. ในกรณีท่ีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดดัแปลงส่วนใดๆ ในอาคารท่ีเช่า ข้างต้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอ่ืนใด หรือในกรณีท่ี WHART กระท าผิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง WHART ตกลงรับผิด
ชดใช้คา่เสียหายนัน้แตเ่พียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
ผู้ให้เช่า 

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้  ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึง่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารท่ีเช่าให้แก่ผู้ อ่ืน หรือจ าหน่าย จ่าย 
โอน หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนอาคารท่ีเช่า เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร
จาก WHART  โดยบุคคลภายนอกผู้ รับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง และ/หรือ
ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีเช่าจากผู้ให้เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั WHART เพ่ือยินยอมผูกพนั
และอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีตา่ง ๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 
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2. ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสัญญา
บริการท่ีเก่ียวข้องกับอาคารท่ีเช่าระหว่างผู้ ให้เช่า  และผู้ เช่าพืน้ท่ีให้แก่ WHART และผู้ ให้เช่าตกลง
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็น รวมทัง้ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีตกลงเข้าท าสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าว 
รวมถึงจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบั WHART ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ถ้า
จ าเป็น) ด้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART 
 
ในกรณีท่ีสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบัพนกังานเจ้าหน้าท่ี  ผู้ ให้เช่า
จะด าเนินการยกเลิกการจดทะเบียน และ/หรือ ด าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีให้แก่ WHART ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนีด้้วยค่าใช้จ่ายของ  
WHART 

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการภายหลังจากวันท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการทยอยส่งมอบให้แก่  
WHART ให้ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว 

4. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้า ท่ีเก่ียวข้องในการแจกจ่าย
น า้ประปาและไฟฟ้าในอาคารท่ีเช่าให้แก่ WHART และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็น รวมถึงด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดงักล่าวให้แก่ WHART ได้ 

เง่ือนไข 
และ
ข้อก าหนด
ในการเช่า
อาคาร 
และการ
ช าระราคา 

: 1. กรณี WHART เห็นว่าสภาพของอาคารท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั
จนถงึขนาดท่ีถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสญัญา WHART มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการ
เช่าอาคารท่ีเช่าจนกว่าผู้ ให้เช่าจะแก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก WHART ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

2. กรณีผู้ ให้เช่ามีการจดัท าประกนัภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีเช่าไว้ก่อนหน้าท่ีคู่สญัญาจะเข้าท าสญัญาฉบบันี ้
และกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวยงัคงมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตก
ลงจะด าเนินการให้ WHART เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวใน
ส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นต้นไป โดย WHART ตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ียัง
เหลืออยู่ โดยหากผู้ให้เช่าได้ช าระเบีย้ประกนัภยัในส่วนดงักล่าวไปแล้ว WHART ตกลงจะช าระคืนค่าเบีย้
ประกนัภยัตามสดัส่วนดงักล่าวให้แก่ WHA ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 
 

: 1. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้าท่ีในการเช่าอาคารท่ีเช่าภายใต้
สญัญาเช่านีไ้ปเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินใดๆ โดย  WHART จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญา
ฉบบันีแ้ละต้องไม่ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่า 

2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART น าอาคารท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 
โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อก าหนดในการต่อ
อายสุญัญาจะต้องไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่า 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 
 

: 1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าพนกังานท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ดงันี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ส าหรับ

สญัญาฉบบันี ้
o ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอากรแสตมป์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนิติกรรม 

รวมถงึคา่ภาษีเงินได้นิตบิคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
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2. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวกบัการโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้าจากผู้ ให้เช่ามายัง 
WHART 

3. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัการบ ารุงรักษาอาคารท่ีเช่า ท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในภาระหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

4. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีตนไม่พึงได้รับ คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะน าส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สญัญาฉบบันี ้สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสญัญาตกลงกระท าการ 
(รวมเรียกว่า “สญัญาเข้าลงทนุ”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาเข้าลงทุน 
และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผู้ ให้เช่าเป็นฝ่าย
ผิดสญัญา เว้นแต่เป็นเหตสุุดวิสยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีหนึง่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร
ท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก หรือจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ บนอาคารท่ีเช่า 
และ/หรือท่ีดนิทางเข้าออก ภายในระยะเวลาการเช่า อนัฝ่าฝืนตอ่ข้อก าหนดในสญัญานี ้

1.3 อาคารท่ีเช่าถูกยึดตามค าสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่าอันเป็นเหตุให้  WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารท่ีเช่าได้ 

1.4 ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบัญชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ่ง  WHART เห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัติามสญัญานี ้

2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงในสญัญานี ้หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ และไม่แก้ไขการผิด
สัญญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็น

ผลจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ี
ตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนของ 
WHART ในครัง้นี ้ WHART อาจเรียกคา่เสียหายจากผู้ให้เช่าจากเหตดุงักล่าว โดย WHART ไม่อาจ
บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนีไ้ด้ เว้นแต่เหตุผิดนัดเกิดจากผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ อนัเป็นเหตใุห้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารท่ีเช่าตามเจตนารมณ์
และวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันีไ้ด้อีกตอ่ไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ โดยไม่ตดั
สิทธิเรียกคา่เสียหายจากผู้ให้เช่าอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญา 
 

กรณีท่ี WHART บอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าอาคารท่ีเช่า  
รวมถึงเงินหรือหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสัดส่วนของ
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ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์อาคารท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ  WHART ใน
การเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.2  กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 - 1.4 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตาม
สัญญาฉบบันี ้  WHART มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากการท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่าว และ/
หรือบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที  
ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาฉบบันีต้ามท่ีระบขุ้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าอาคารท่ี
เช่า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่
สามารถใช้ประโยชน์อาคารท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ WHART ใน
การเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงให้พิจารณาความเสียหาย
ของอาคารท่ีเช่าแยกเป็นหลงั ๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะอาคารท่ีเช่าท่ี
ได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

 
2. สิทธิของผู้ให้เช่าเม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดย WHART  

2.1 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจาก
ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้
หรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ผู้ ให้เช่าอาจเรียกค่าเสียหายจาก  WHART  แต่ผู้ ให้เช่าไม่อาจบอกเลิก
สญัญาเช่าด้วยเหตผุิดนดัดงักล่าว เว้นแตเ่หตผุิดนดัเกิดจาก WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออาคารท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าให้แก่ WHART และไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่า
ในการเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้ 

2.2 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงให้พิจารณาความเสียหาย
ของอาคารท่ีเช่าแยกเป็นหลงั ๆ ไป ทัง้นีผู้้ ให้เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะอาคารท่ีเช่าท่ี
ได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาของ WHART นัน้หรือไม่ 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  
2. คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา 
3. มีการเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือ WHART   

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของอาคารท่ีเช่าหลงัใดตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตส ารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืนๆ ซึง่ท า
ให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารท่ีเช่าหลงันัน้ได้อย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้  WHART มีสิทธิ
พิจารณาวา่สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพาะอาคารท่ีเช่าเฉพาะส่วนท่ีได้รับผลกระทบหรือไม่  

5. เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อสิทธิของ
คูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั 

6. เม่ือคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญาใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีไม่มีการช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ี
เช่า และ/หรือ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือ ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สินท่ี
ซือ้ขาย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสัญญานี ้หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้
(แล้วแตก่รณี) 
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7. ในระยะเวลาใด ๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เม่ือผู้ เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ี
อาคารท่ีเช่าได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ หรือการประกอบกิจการของอาคารท่ีเช่ามีการ
เปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ไม่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา ให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง 
โดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คา่ใช้จ่าย คา่เช่าอาคารหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าอาคารคงเหลือให้แก่  WHART  ทัง้นี ้
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 4 ของหวัข้อการสิน้สดุของสญัญา คูส่ญัญาตา่งไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายซึง่
กนัและกนั และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากการ
เวนคืนในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าให้ตกเป็นของ  WHART ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ 
โดยจ านวนเงินท่ีเหลือหลงัจากการแบง่ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ท่ีได้รับจากการเวนคืนอาคารท่ี
เช่าให้ WHART ตามสตูรค านวณข้างต้นแล้ว ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่า 

3. ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อสิทธิ
ของคูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้มีสิทธิตามที่ระบไุว้ในหวัข้อดงักล่าว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิน้สุดลงโดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ได้ 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อผู้ ให้เช่า เว้นแต่เหตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่า 

ผล
ภายหลงั
การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  WHART จะส่งมอบอาคารท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีมีการใช้
ประโยชน์ตามปกติ พร้อมกบัส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดกบัอาคารท่ีเช่าท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผู้ ให้เช่า นอกจากนี ้  WHART จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกนัการเช่าท่ี WHART ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ี (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือผู้ ให้เช่า (ภายใต้ความ
ยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ) แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอซือ้และรับโอนสังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART  เว้นแต่
กรณีสญัญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองจากผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการซือ้และรับโอน
สังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART  โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวจะเป็นไปตามมลูค่าตลาด หากสงัหาริมทรัพย์ใดไม่มีมลูค่าตลาดให้ใช้มลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ 
วนัท่ีส่งมอบ 

3. กรณี WHART ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ของหวัข้อสิทธิของคู่สัญญา
เม่ือเกิดเหตุผิดนัดแล้ว  WHART สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในอาคารท่ีเช่าจนกว่า  WHART จะได้รับ
ช าระค่าเสียหาย ค่าเช่าอาคารท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวจากผู้ ให้เช่าแล้ว
เสร็จ  

4. ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด WHART จะให้ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่าในการ
ด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารท่ีเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สุดลง เข้าท าสญัญาเช่าและสัญญา
บริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง 

5. ในวนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเช่า คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี ้ 
5.1 ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอนดังกล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง อนัเป็นเหตใุห้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้ เช่า
พืน้ท่ีดังกล่าวได้ หาก WHART ได้รับช าระค่าเช่าและค่าบริการใดๆ ส าหรับระยะเวลาการเช่า
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ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า จากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  WHART จะส่ง
มอบคา่เช่าดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 

5.2 หากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป  WHART จะด าเนินการ
คืนเงินประกนัการเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ๆ ต่อไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี WHART ได้ท า
กบัผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ 

6. WHART จะทยอยน าส่งค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับล่วงหน้าจากผู้ เช่า
พืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนหรือในวันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ให้แก่ผู้ ให้ เช่า โดย 
WHART จะด าเนินการทยอยส่งมอบเงินดงักล่าวตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า และจะด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาจะ
ตกลงกนั 

7. กรณี WHART ได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง  WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผู้ ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ี WHART ได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้ WHART และผู้ ให้เช่าจะร่วมกนัรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว (เว้นแต่กรณีสญัญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
ฝ่ายผิด โดยคูส่ญัญาฝ่ายผิดจะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว) 

บนัทกึ
ข้อตกลง
เก่ียวกบั
การเช่าช่วง
ท่ีดนิ 

: คู่สัญญาตกลงให้บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเข้าท า ระหว่างเจ้าของท่ีดิน KPN Land 
WHART และผู้ให้เช่า เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้
 

 

(2) ร่างสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

 (2.1) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
คูส่ญัญา : ▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART” หรือ “ผู้ รับจ านอง” หรือ “กองทรัสต”์)  
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “ผู้จ านอง”) 

ทรัพย์สินท่ี
จ านอง 

: o ท่ีดนิบนโฉนดท่ีดนิเลขท่ี 134435 เนือ้ท่ีประมาณ 39-2-72.8 ไร่ 
o อาคารทัง้หมดท่ี WHART จะเข้าลงทนุ จ านวน 1 อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็น

ส่วนควบของที่ดนิและอาคารดงักล่าวตัง้อยู่บนท่ีดนิโฉนด 134435 
หนีท่ี้
จ านองเป็น
ประกนั 

: หนีท่ี้เกิดขึน้แล้ว หรือท่ีจะเกิดขึน้ภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 (“สญัญาเช่า
ทรัพย์สิน”) ซึ่งได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
เงินจ านวนใดๆ ท่ีต้องคืนตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดมีหรืออาจเกิดมีขึน้ 
อันเน่ืองมาจากการเรียกร้องให้ผู้ จ านองปฏิบตัิตามข้อตกลง  เร่ืองสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
และการท่ี WHART ในฐานะผู้ เช่าไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินของ  WHART ได้เน่ืองจาก
เหตผุิดนดัของผู้จ านองตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สิน 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 

: WHART ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการจ านองทรัพย์สินรวมถึง
คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัการจดทะเบียนจ านองทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญาฉบบันี ้

การบงัคบั
จ านอง 

: WHART จะใช้สิทธิบงัคบัจ านองได้ต่อเม่ือผู้จ านองผิดค ามัน่ท่ีจะให้ต่ออายุสญัญาเช่า หรือตกเป็นผู้ผิดนัด
สญัญาภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สินอนัเป็นเหตใุห้ WHART ใช้สิทธิตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้ 
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การไถ่ถอน
จ านอง 

: เม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายภุายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สินโดยผู้จ านอง
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว หรือเม่ือสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้สุดลงตามก าหนด
ระยะเวลาการเช่าโดย WHART ไม่ใช้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่า  หรือเม่ือสญัญาเช่าทรัพย์สินระงบัหรือสิน้สุด
ลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยเหตอ่ืุนอนัมิใช่เป็นกรณีท่ีผู้จ านองไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้
ข้างต้น ให้ถือว่าภาระผูกพันของผู้จ านองภายใต้สญัญานีส้ิน้สุดลงในวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวนัท่ีสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิ น้สุดลง
ดงักล่าว และ WHART ตกลงด าเนินการไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ จ านองในวนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวนัท่ีสญัญาเช่าทรัพย์สิน
ระงบัหรือสิน้สดุลงดงักล่าว 

 
(2.2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการส าหรับทุกโครงการที่ WHART จะเข้าลงทุน 
คูส่ญัญา : ผู้ รับสญัญา :  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของ ทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   

ผู้ให้สญัญา 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 

วั น ท่ี มี ผ ล
บั ง คั บ ใ ช้
ของสญัญา 

: มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ 

ข้อตกลง
เร่ืองการถือ
ครองหน่วย 
ทรัสต์  

: 1. ตลอด 3 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHA ตกลงเข้าถือและรักษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
ของ WHART ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของ WHART เฉพาะท่ีมีการออก
และเสนอขายในการเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของ WHART ให้อยู่ในความครอบครองของ WHA 
และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA 

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น WHA ตกลงว่า WHA และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA จะไม่ขายหรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพัน
ใดๆ จนท าให้ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ี
ก าหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ให้กระท าได้ เม่ือมีการแจ้งให้ WHART ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อตกลงไม่
แข่งขนักบั
กิจการของ
กองทรัสต์  

: 1. WHA ตกลงว่าหาก WHA และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ WHA มีความประสงค์ท่ีจะเสนอทรัพย์สินอ่ืน
ให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้าใดๆ เพ่ือการให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทอาคาร
คลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (Logistics Facilities) ของตน ซึง่ตัง้อยู่ในรัศมี 
20 กิโลเมตร จากทรัพย์สินของ WHART WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินของ 
WHART ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้
1.1. WHA ยงัคงปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ส าหรับทรัพย์สินของ WHART และ 
1.2. ทรัพย์สินของ WHART เป็นทรัพย์สินท่ีมีคณุสมบตัติรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้า 

2. ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดข้อ 1 ข้างต้น 
2.1 WHA สามารถแสดงให้ WHART เห็น โดยน าส่งส าเนาเอกสารแสดงความจ านงของลูกค้าหรือ

นายหน้าต่อ WHART เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าคณุสมบตัิของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของ
ลูกค้าหรือนายหน้าไม่ตรงกบัคณุสมบตัิของทรัพย์สินของ WHART และ WHAได้ลงนามในหนังสือ
แสดงความจ านงกบัลูกค้าหรือนายหน้ารายดงักล่าวแล้ว ทัง้นี ้แม้ต่อมาในภายหลงัคณุสมบตัิของ
ทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สินดงักล่าวของ 
WHART หรือ 
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2.2 WHA ได้เสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ลูกค้าหรือนายหน้าก่อนแล้ว และ WHA ได้รับการปฏิเสธจาก
ลกูค้าหรือนายหน้าดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 3.  คู่สัญญาตกลงให้สิทธิแก่ลูกค้าหรือนายหน้าแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่า ทรัพย์สินของ WHART มี
คณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้าไม่ประสงค์ท่ีจะ
เข้าท าสญัญากบั WHART จะไม่ถือวา่ WHA ผิดสญัญาในข้อนี ้

 
 (2.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการส าหรับ (1) โครงการ DSG HSIL สระบุรี (2) โครงการ 

WHA พระราม 2 กม. 35 และ (3) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
คูส่ญัญา : ผู้ รับสญัญา :  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   

ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ DSG HSIL สระบรีุ : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) 
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23  : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) 

วั น ท่ี มี ผ ล
บั ง คั บ ใ ช้
ของสญัญา 

: มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง 
และ/หรือวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าและเช่าช่วง ตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สิน ท่ี WHART จะเข้า
ลงทนุในครัง้นี ้

หน้าท่ีของ
ผู้ให้สญัญา
เก่ียวกบั
พืน้ท่ีเช่า
โครงการ 

: ส าหรับพืน้ท่ีเช่าโครงการ DSG HSIL สระบุรี โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN 
บางนา-ตราด กม. 23 
1. ส าหรับพืน้ท่ีโครงการ DSG HSIL สระบุรี โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN 

บางนา-ตราด กม.23 หากมีพืน้ท่ีในโครงการดงักล่าวส่วนใดท่ีไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ผู้ ให้
สญัญาตกลงจะช าระคา่เช่าส าหรับพืน้ท่ีในอตัรา 145.00 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับโครงการ DSG HSIL 
สระบุรี ในอัตรา 262.90 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และในอัตรา 
155.00 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ รวมถงึช าระ คา่น า้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ และ/หรือคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีเช่าอาคารเสมือนหนึง่วา่ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า  

 

หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่าส าหรับพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวได้ โดย
มีระยะเวลาเช่าอย่างน้อยเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 ปี ดงักล่าว และมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราท่ี
ก าหนด ผู้ ให้สัญญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าท่ียังไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวให้แก่ WHART อีกต่อไป  
อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่า โดยมีระยะเวลาเช่าน้อยกว่าระยะเวลาท่ี
เหลือของ 3 ปี ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระคา่เช่าในอตัราและจนครบระยะเวลาท่ีก าหนด หรือในกรณี
หากผู้ เช่าท่ีผู้ ให้สัญญาจัดหามาได้นัน้ เข้าท าสัญญาเช่า โดยมีอัตราค่าเช่าต ่ากว่าอัตราท่ีก าหนด ผู้ ให้
สญัญายงัมีหน้าท่ีช าระคา่เช่าส่วนท่ีขาดให้แก่ WHART ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี  

 

ทัง้นี ้หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้แล้ว และ
เกิดกรณีผู้ เช่าดงักล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้  ผู้ ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ช าระค่าเช่าแทนผู้ เช่า อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
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ดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการตกลงร่วมกันของผู้ เช่าพืน้ท่ีและ WHART โดยการเลิกสญัญาเช่าดงักล่าว
เป็นไปตามข้อเสนอของ WHA และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สัญญา 
ในกรณีเช่นว่านัน้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ต่อไป
จนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ดงักล่าว  

 
2. ผู้ ให้สัญญาตกลงว่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุน ผู้ ให้สัญญาตกลงจะวางเงินประกันการเช่าและการ

บริการ เพ่ือเป็นการประกนัการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าอาคารท่ียงัไม่มีผู้ เช่าข้างต้น โดยเม่ือสิน้สดุระยะเวลา 
3 ปี หรือเม่ือผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้ในค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราท่ี
ก าหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHART จะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้
สญัญาโดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา 3 ปี หรือวนัท่ี
ผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามเง่ือนไขดงักล่าวได้ 

 
ส าหรับพืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสินค้า A3/2 ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
1. ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า A3/2 ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่บริษัท ยเูซน็ โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) (“ผู้ เช่าปัจจุบนั”) ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนัและจะครบก าหนดอายุการเช่าในเดือน
กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าปัจจุบนั”) นัน้ กรณีผู้ เช่าปัจจุบนัไม่ต่ออายุการเช่าเม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า
ปัจจบุนั หรืออยู่ในระหวา่งการเจรจาสญัญาเพ่ือตอ่อายกุารเช่าแต่ยงัไม่ช าระคา่เช่านัน้ ผู้ ให้สญัญาตกลง
จะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุสญัญาเช่าปัจจุบนั ในอตัรา 140.00 บาท/
ตร.ม./เดือน จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจุบนัช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 รวมถงึช าระคา่น า้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรือน และท่ีดนิ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั
พืน้ท่ีเช่าดงักล่าวเสมือนหนึง่วา่ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า 

 

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากผู้ เช่า
ปัจจบุนัตอ่สญัญาเช่า หรือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่าส าหรับพืน้ท่ีท่ียงัไม่
มีผู้ เช่าดงักล่าวได้ โดยมีวนัท่ีสิน้สุดการเช่าภายใต้สัญญาเช่าฉบบัใหม่หลังจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่า 140.00 บาท/ตร.ม./เดือน ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีอาคาร
คลงัสินค้า A3/2 ให้แก่ WHART อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าปัจจุบนัหรือผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ 
เข้าท าสญัญาเช่า โดยมีวนัสิน้สุดสญัญาเช่าก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 นัน้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้อง
ช าระคา่เช่าในอตัราและจนครบระยะเวลาท่ีก าหนด หรือในกรณีหากผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท า
สญัญาเช่า โดยมีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าอตัรา 140.00 บาท/ตร.ม./เดือน ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีช าระค่าเช่า
ส่วนท่ีขาดให้แก่ WHART ตอ่ไปจนครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ทัง้นี ้หากผู้ เช่าปัจจุบนัตอ่สญัญาเช่า หรือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่ามา
เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่าดงักล่าวผิดนดัหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้  
ผู้ ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้ เช่า อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า อันเน่ืองมาจากการตกลงร่วมกันของผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารและ  WHART โดยการเลิก
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของ WHA และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตาม
ข้อเสนอของผู้ ให้สัญญา ในกรณีเช่นว่านัน้ ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่า
ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2. ผู้ ให้สญัญาตกลงว่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าปัจจุบนัตามข้อ 1 ข้างต้น ครบก าหนดอายุการเช่า ผู้ ให้สญัญา
ตกลงจะวางเงินประกนัการเช่าและการบริการ เพ่ือเป็นการประกนัการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าอาคาร A3/2 
ท่ียังไม่มีผู้ เช่าหรืออยู่ระหว่างการเจรจาเ พ่ือต่ออายุการเช่า โดยเม่ือ WHA ในฐานะผู้ บริหาร
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อสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้ในอตัราไม่ต ่ากว่า 140.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลือหลงัจากครบก าหนดอายุสัญญา
เช่าปัจจุบนัจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 WHART จะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้สญัญาโดยไม่มี
ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หรือวนัท่ี WHA สามารถ
จดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามเง่ือนไขดงักล่าวได้ 

 
ส าหรับพืน้ท่ีเช่าส่วนหลงัคาโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
1. ผู้ให้สญัญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ (“ระยะเวลารับประกัน

การช าระคา่เช่าหลงัคา”) พืน้ท่ีหลงัคาในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บาง
นา-ตราด กม. 23 ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ผู้ ให้สญัญาตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าหลงัคา
ส่วนท่ียังไม่มีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลังคาในอัตราค่าเช่า 3 
บาท ตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 

2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลังคา กองทรัสต์จะให้สิทธิแก่ผู้ ให้สัญญา และ/หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA เช่าหลงัคาได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบั
แต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้สญัญารับช าระค่าเช่าหลังคา
ให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลงัคา”)   

3. เม่ือผู้ ให้สญัญา และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลา
และราคาคา่เช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการช าระคา่เช่าหลงัคาของผู้ให้สญัญาภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ
เป็นอนัสิน้สดุลง และผู้ให้สญัญาหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคา
และหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

4. ในช่วงระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถ
จัดหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ท่ีหลังคาดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีเหลือของ
ระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราค่าเช่าท่ีไม่
ด้อยไปกวา่อตัราข้างต้นแล้ว ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาส่วนท่ี WHA สามารถ
จดัหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่ WHART อีกต่อไป  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญา
เช่าพืน้ท่ีหลงัคา โดยมีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าท่ีได้ตกลงกันไว้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส่วนท่ี
ขาดส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่ WHART ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่า
หลงัคา 

5. หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าหลงัคาได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่า
ดงักล่าวผิดนดัหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้
เช่าดงักล่าว 

6. ทัง้นี ้หาก WHA ในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด
ระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลังคา (ด้วยเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดหรือไม่
สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้) และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของ 
WHA ในกรณีดงักล่าวนัน้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่ WHART 
ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลารับประกนัการช าระคา่เช่าหลงัคา 
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(2.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่  WHART จะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม 

คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“WHAREM” หรือ “ผู้จดัการกองทรัสต์”) 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์”) 
▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของ ทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”)  
ระยะเวลา
การจ้าง
บริหาร 

: ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงว่าจะบริหารจัดการพืน้ท่ีและอาคารให้กับ  WHART  และให้บริการแก่ผู้ เช่า 
โดยมีก าหนดระยะเวลาทัง้สิน้ 30 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุในครัง้นี ้โดยตลอด
ระยะเวลาการจ้างบริหาร ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการพิจารณาผลการด าเนินงาน ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”) 

การตอ่
ระยะเวลา
การจ้าง
บริหาร 

: กรณี WHART ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
ระหว่างผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และ WHART นัน้ คู่สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาฉบับนีอ้อกไปเท่ากับ
ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ โดยตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารท่ีต่ออายุนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการ
พิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

คา่จ้าง
บริหาร
ทรัพย์สิน  

: ▪ ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ WHART (NAV) ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) และ 

▪ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้าง
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินอตัราร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง กรณี WHAREM มอบหมายให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเตมิและการปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิ
ได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การบริหาร
จดัการ 

: ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงที่จะดแูลบริหารจดัการทรัพย์สิน ในการน าทรัพย์ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า และเป็น
ผู้ด าเนินการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ท่ี รวมทัง้รับผิดชอบและน าส่งภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือภาษีบ ารุงท้องถิ่นในทรัพย์สินท่ีบริหารจัดการ รวมทัง้ด าเนินการจัดหาบริษัท
ประกนัภยัและช าระเบีย้ประกนัภยั (ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เอง)  
 

ส าหรับการท ากรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) จะมีวงเงินประกันภัยท่ี
เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวช ารุดเสียหาย (Full Replacement 
Cost) และจัดให้มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) แทน WHART 
และผู้ให้กู้ของ WHART (ถ้ามี) เป็นผู้ รับประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา
กู้ ยืมเงิน และสญัญาหลกัประกนัท่ีเก่ียวข้อง (เว้นแต่กรณีประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public 
Liability Insurance)) ตามกรมธรรม์ภายในวงเงินประกนัภยัท่ี WHART ก าหนด  
 

อย่างไรก็ดี หากการท ากรมธรรม์ประกนัภยัของทรัพย์สินในปีใด มีเบีย้ประกนัท่ีสงูกว่าปกตอิย่างมีนยัส าคญั 
ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน โดย
เม่ือทรัสตีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือว่าค่าเบีย้ประกันเฉพาะจ านวนท่ีเพิ่มขึน้เป็นค่าใช้จ่ายของ  
WHART 

คา่ใช้จ่าย
ในการดแูล
ทรัพย์สิน 

: WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินทกุประเภท เว้นแต่
คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีผู้้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ รับภาระ 
o คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาความสะอาด  
o การดแูลรักษาสวนและภมูิทศัน์  
o การรักษาความปลอดภยัในโครงการ  
o การดแูลบ ารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะที่ไม่มีผู้ เช่า) และภายนอกอาคาร 
o การวา่จ้างช่าง วศิวกรประจ าโครงการ ผู้จดัการหรือผู้ดแูลโครงการ 
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o ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอ่ืนๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจ
เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเน่ืองด้วยหรือท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ี WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเตมิ ในส่วนท่ีมิได้มีข้อสญัญาก าหนดให้ผู้ เช่ารายย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบ 

o คา่บ ารุงสาธารณปูโภคส่วนกลาง  
การ
พิจารณา
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ
ผู้บริหาร
อสงัหาริม 
ทรัพย์ 

: 1. ตลอดอายุของสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตลอดระยะเวลาสญัญาท่ีได้ต่ออายุ  (ถ้ามี) 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจในการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลา
ทกุๆ 3 ปี จากวนัท่ี WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินครัง้นี ้ 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาเลิกสญัญาฉบบันี ้โดยแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั หากปรากฏวา่ 
(ก) รายได้จากการด าเนินงานของทรัพย์สินโดยเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงาน

ตามรอบท่ีก าหนด ต ่ากว่า (1) ร้อยละ 60 ของรายได้จากการด าเนินงานใน 1 ปีแรกนบัตัง้แต่วนัท่ี 
WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้นี ้ หรือ (2) ร้อยละ 60 ของประมาณการรายได้จากการ
ด าเนินงานโดยเฉล่ียตามแผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก  WHART ในแต่ละปี 
ส าหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบท่ีก าหนดในข้อ 1. แล้วแตจ่ านวนใด
จ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ และ 

(ข) รายได้จากการด าเนินงานของโครงการโดยเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ตามรอบท่ีก าหนดข้างต้นนัน้ รวมกบัระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาตามรอบท่ีก าหนด
ข้างต้นนัน้ (ซึง่เป็นระยะเวลาส าหรับการแก้ไขเหตุการณ์ตามข้อ (ก) ข้างต้น) ยงัคงต ่ากว่า (1) ร้อย
ละ 60 ของรายได้จากการด าเนินงานใน 1 ปีแรกนบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลัก
ครัง้นี ้หรือ (2) ร้อยละ 60 ของประมาณการรายได้จากการด าเนินงานโดยเฉล่ียตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก WHART ในแต่ละปี ส าหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การด าเนินงานตามรอบท่ีก าหนดในข้อ 1. แล้วแตจ่ านวนใดจ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ 

การขดัแย้ง
ทางผล 
ประโยชน์ 

: ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้ จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทนัที ในกรณีท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลง
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ WHART ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที ซึง่คู่สญัญาตกลงท่ีจะร่วมกนัหารือโดย
สจุริตและยตุธิรรมเพ่ือพิจารณาเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นรายกรณี 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: สัญญาฉบับนีอ้าจถูกยกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้ให้
คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องแจ้งการบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงตามท่ีก าหนดไว้

ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการท่ีจะได้ลงนามกันต่อไป ส าหรับทรัพย์สินในการเพิ่มทุนครัง้นี ้หรือ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นการผิดสญัญา โดยถือเป็นเหตุให้
ขาดความน่าเช่ือถือในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญา 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิก

บริษัท การช าระบญัชี  
(ข)  มีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการช าระหนีห้รือปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันี ้
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(ค)   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เปล่ียนแปลงผู้บริหารในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัอันก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี ้

(ง) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในสัญญาฉบับนีใ้นส่ วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การเงินของ WHART โดยจงใจหรือโดยทจุริต  

(จ) ผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือเร่ืองการขาดคณุสมบตัิ 
(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นกระท าการอนัเป็นเหตใุห้ขาดความน่าเช่ือถือในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญานี ้ 
3. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี 

(ข) มีการร้องขอให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
(ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง

รายการข้อมูล หรือหนังสือชีช้วนอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ  WHART หรือ
ทรัพย์สินของ  WHART อย่างมีนัยส าคัญ จนอาจก่อใ ห้ เกิดความเ สียหายต่อผู้ บ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

4. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก) มีการเลิกกองทรัสต์ 
(ข) ทรัพย์สินของ WHART ท่ีลงทนุครัง้นีถู้กท าลายทัง้หมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคญั

และกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ WHART ดงักล่าวอีกตอ่ไป  
(ค) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนัท าให้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้  
(ง)  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือปฏิบัติหน้าท่ี

ดงักล่าวไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ WHART หรือ
ทรัพย์สินของ WHART และคูส่ญัญาดงักล่าวไม่ด าเนินการแก้ไขเหตผุิดสญัญาดงักล่าวภายใน 90 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร อนึ่ง ข้อสญัญานี ้
ไม่ใช้บงัคบักบักรณีการบอกเลิกสญัญาตามข้อ 2 (ง) ข้างต้น 

(จ) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการขายทรัพย์สินของ WHART ทัง้หมดแก่ผู้ เช่าเพียงรายเดียวในคราว
เดียว 

ทัง้นี ้กรณี WHAREM ไม่ได้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ว่าเพราะสาเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิและหน้าท่ีใน
ฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไปตามสัญญานี ้และทรัสตีมีสิทธิท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างท่ีทรัสตียังไม่ได้แต่งตัง้บุคคลใดเข้าท าหน้าท่ี โดยทรัสตีจะมีสิทธิและหน้าท่ีของ
ผู้จดัการกองทรัสต์จนกวา่จะแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 
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(3) สรุปสาระส าคัญของข้อเสนอเงนิกู้ยมืของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

คูส่ญัญา : ▪ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ ให้กู้ ”) 
▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART”) กระท าในนามของ WHART (“ผู้กู้ ”)  
วตัถุ 
ประสงค์ 
เงินกู้ ยืม 

: ใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

วงเงินกู้  : วงเงินกู้ ท่ี 1 : วงเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 1,750 ล้านบาท เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเตมิ  
วงเงินกู้ ท่ี 2 : วงเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 1,750 ล้านบาท เพ่ือใช้ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ตามวงเงินกู้ ท่ี 1  
วงเงินกู้ ท่ี 3 : ตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท เพ่ือใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินค่ามัดจ าค่าเช่า
และคา่บริการของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

: o อตัราดอกเบีย้ตอ่ปีรวมไม่เกิน  MLR* – ร้อยละ 1.50  
หมายเหตุ *  อัตราดอกเบีย้ต่อปีรวมไม่เกินอัตราดอกเบีย้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้ แบบมี

ระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) คือ ผลเฉล่ียของอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ของลกูค้า
รายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และ(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

คา่ธรรม 
เนียมเก่ียว 
กบัการ
จดัหาเงินกู้  

: เป็นไปตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 

วนัครบ
ก าหนด
สญัญา
เงินกู้  

: วงเงินกู้ ท่ี 1 :  ไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัเบิกเงินกู้วงเงินกู้ ท่ี 1 ครัง้แรก โดยระยะเวลาเบิกใช้เงินกู้ ต้องไม่เกิน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีลงนามในสญัญาเงินกู้  
วงเงินกู้ ท่ี 2 :  ไม่เกิน 1 ปี นับตัง้แต่วนัเบิกเงินกู้ วงเงินกู้ ท่ี 2 ครัง้แรก โดยสามารถเบิกเงินกู้ ได้ ณ วนัครบ
ก าหนดวงเงินกู้ ท่ี 1 
วงเงินกู้ ท่ี 3 : รวมไม่เกิน 180 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีออกตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั โดยระยะเวลาท่ีผู้กู้จะเบิกใช้
เงินกู้ ต้องไม่เกิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีลงนามในสญัญาเงินกู้  ซึง่ผู้ ให้กู้จะพิจารณาทบทวนระยะเวลาดงักล่าวทุกปี 
ทัง้นี ้วนัครบก าหนดเงินกู้ของวงเงินกู้ระยะสัน้จะต้องไม่เกินวนัครบก าหนดอายเุงินกู้ของวงเงินกู้ ท่ี 2  

การช าระ
คืนเงินกู้  

: วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2 :  ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดสญัญาเงินกู้   
วงเงินกู้ ท่ี 3 :  ช าระคืนในจ านวนเท่ากบัเงินคา่มดัจ าค่าเช่าและค่าบริการท่ีได้รับช าระจากผู้ เช่ารายใหม่ และ
ยอดเงินกู้คงค้างส่วนท่ีเหลือ ให้ช าระทัง้จ านวน ณ วนัครบก าหนดอายตุามที่ระบใุนตัว๋สญัญาใช้เงิน 

การช าระ
ดอกเบีย้ 

: รายเดือน 

เง่ือนไขการ
ช าระหนี ้
ก่อนครบ
ก าหนด 

: ไม่เสียคา่ธรรมเนียม หากช าระหนีก้่อนครบก าหนดตรงกบัวนัช าระดอกเบีย้ 

ข้อปฏิบตัิ
ทางการเงิน
หลกั  

: o ผู้กู้จะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ไม่เกิน
ร้อยละ 35 

o ผู้กู้ จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงาน (The Funded 
Interest-Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เทา่ 

ข้อตกลงอ่ืน : ผู้กู้ตกลงจะไม่ด าเนินการใดๆ ดงันี ้เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้กู้   
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ของผู้กู้  o ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือก่อหนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระคืน
หนีเ้งินกู้ ให้แก่ผู้ ให้กู้  หรือส่งผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั  

o ก่อภาระผูกพนัอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินท่ีลงทุน เว้นแต่ทรัพย์สินอ่ืนในอนาคตของกองทรัสต์ หรือเป็นทาง
การค้าปกตขิองกองทรัสต์  

o ในกรณีท่ีผู้กู้จะท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีมีอายสุญัญามากกว่า 3 ปี จะต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้  ยกเว้น กรณีอายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
10 ปี ท่ีมีอตัราค่าเช่าและบริการเฉล่ียรายเดือนของสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักล่าวสูงกว่าอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียรายเดือนของสัญญาก่อนหน้า  และไม่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ทัง้นี ้เงิน
ประกนัการเช่าและการบริการตามปกตขิองสญัญาไม่ถือเป็นคา่เช่าล่วงหน้า  

o ผู้กู้ ต้องคงผู้กู้ ต้องด ารงอนัดบัความน่าเช่ือถือจากทริสเรทติง้ไม่ต ่ากว่า  A/Stable 
เง่ือนไขอ่ืน : WHA หรือบริษัทในกลุ่ม WHA ต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHART ส าหรับทรัพย์สิน

กลุ่ม WHA ท่ีจะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ 

 
1.1.3 มูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหล่งเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 
 

ทรัพย์สินของกลุม่ WHA จ านวน 4 รายการ ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้มีมลูค่าลงทนุรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท 
(ประกอบด้วย ค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง) รวมทัง้การให้สทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าท่ีตอ่อายอุีกจ านวน 50.00 ล้านบาท (ซึง่จะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณามูลค่า
ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ากอตัราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินคา่ทรัพย์สิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ากัด (“GRAND”) และบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“SEAI”)  ซึ่งได้ท าการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ณ วนัทีค่าดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2562) ด้วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคา
ประเมินต ่าสดุที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้อยละ 10.00 
 

เปรียบเทียบมูลค่าที่ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA  
กับมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 
ทรัพย์สินของ WHA 

 

ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ีคาดว่า 
WHART เข้าลงทุน (วันท่ี 1 ม.ค. 62) 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
ต ่าสุด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ี WHART  
จะเข้าลงทุน 
(ล้านบาท) 

GRAND  SEAI 
1 โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 2,198.00 2,234.00 2,198.00 ไม่เกิน 4,464.50 

(สงูกวา่ราคาประเมิน 
ต ่าสดุร้อยละ 7.84) 

2 โครงการ WHA-KPN  
ถนนบางนา-ตราด กม. 23 

863.00 835.60 835.60 

3 โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 735.00 656.30 656.30 
4 โครงการ DSG HSIL สระบรีุ 462.00 450.00 450.00 
 รวม 4,258.00 4,175.90 4,139.90 
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WHART จะช าระเงินคา่ทรัพย์สินให้แก่ WHA ทัง้จ านวนในวนัที่ WHA จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่า
ช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมให้แก่ WHART ซึ่ง WHART จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการ
เข้าท ารายการในครัง้นี ้และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมบรรลุผลส าเร็จ เช่น WHART ได้รับอนุมตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุ  และเจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการให้ทรัพย์สนิพร้อมส าหรับการลงทนุ เป็นต้น   

 
ส าหรับแหลง่เงินทนุของ WHART ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยการออกเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ใหมข่องกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย  
 
โดยวิธีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้
จดัจ าหน่าย ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท า
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาด
ทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกั
ลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  
 

2) การกู้ ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวในวงเงินกู้  ไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท ซึ่งอาจจะกู้ ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกนั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี 

 
3) เงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 45.00 ล้านบาท  
 
ส าหรับการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจาก
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าก่อสร้าง
โดยค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ค านวณโดยอ้างอิงจากการประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ  3 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์  (NAV)  ซึ่ง  WHAREM ได้ท าการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ 
WHART ในปัจจุบนัแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้ ใช้เกณฑ์การคิดค านวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการ
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ค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ของ 
WHART โดยประกอบไปด้วย คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 
3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้กระแสเงินสดจากด าเนินงานส าหรับช าระ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วแก่ WHA ตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงนามที่จะจดัท าขึน้ต่อไป 
ภายหลงั WHART ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA 
 
1.1.4  ข้อมูลสนิทรัพย์ 
 

ข้อมลูสนิทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุในการเข้าท ารายการครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
 
ก) โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่  345 หมู่ที่  5 ถนนพหลโย ธิน  (ทล.1) ต าบลบ่อตาโล่  อ า เภอวัง น้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: 1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนือ้ที่ตามโฉนด
รวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 

2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 จ านวน 
1 หลงั (แบ่งเป็นอาคารเฟส 1 และเฟส 2) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 
ตารางเมตร โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

เฟส 1 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 

57,690.61 5 มกราคม 2571 
เฟส 2 28,533.00 14 ตลาุคม 2569 

รวม 86,223.61  
ถนนทางเข้า
โครงการ 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 11.885 ไร่ 5 มกราคม 2571 

 
3) กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 

และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ 
Central-WHA วงัน้อย 63 

สถานะของ
สนิทรัพย์ 

: ▪ อาคารคลงัสินค้าแบ่งออกเป็นอาคารเฟส 1 และอาคารเฟส 2 ซึ่งภายในอาคารคลงัสินค้า
ประกอบด้วย พืน้ท่ีคลงัสนิค้า ส านกังาน ห้องขนสง่ และห้องเคร่ือง พร้อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารเฟส 1 และเฟส 2 ประมาณ 4 ปี และ 2 ปี 
ตามล าดบั 

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ขนาด 10 ช่องจราจร กว้างประมาณ 
32.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 80.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
และถนนเลียบคลองชลประทาน ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 20.00 เมตร (รวมเขต
คลองชลประทาน) สทิธิการใช้การใช้ทางเป็นสาธารณประโยชน์ 
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▪ โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่า
ร้อยละ 100.00  

ข้อก าหนด/
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ที่ “สีเขียว” ซึ่งถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม” 
ปัจจุบันบริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินมีโครงการพัฒนาของรัฐ  ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข M6 ปัจจุบันลงนามสัญญาก่อสร้างครบถ้วนแล้ว โดยมีความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างโยธาแล้วประมาณร้อยละ 24 และคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 

กรรมสทิธ์ิ : ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเป็นกรรมสทิธ์ิของ Central WHA Alliance 
ภาระผกูพนั : ▪ ติดสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือที่ปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสนิทรัพย์” ข้างต้น 

▪ ที่ดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) ติดจ านองเป็นหลักประกันกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) * 

หมายเหต ุ* ภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูปลดจ านองก่อนการเข้าลงทนุของ WHART โดยถือเป็นหนึง่ในเง่ือนไขของการเข้าลงทนุ
ในครัง้นี ้

 
รูปภาพที่ 1 อาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ Central-WHA วังน้อย 63 

 

 
 

     
 

ข) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7 และ 333/8 หมู่ที่ 3 ซอยเสาธง

กลาง-จรเข้ใหญ่ ถนนเทพรัตน (ทล.34) ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมทุรปราการ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: 1) สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่21946) และสทิธิการแบง่เช่าช่วงในท่ีดนิรวม 3 
โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)  เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน  มี
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ก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่
วนัท่ี WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
จ านวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คูหา) และอาคาร B 
จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่า
หลงัคาประมาณ 26,112.00 ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 
2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัที่ 1 
มกราคม 2562) โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

A1/1,  A1/2, 
A1/3 (ส่วน A) บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวลิด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั  

8,417.00 31 มีนาคม 2567 

A1/1,  A1/2, 
A1/3 (ส่วน B) 

7,441.00 31 มีนาคม 2567 

A2/2, A3/1 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 8,941.00 - 

A3/2 บริษัท ยเูซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

4,905.00 15 กรกฎาคม 2562 1 

B บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิง่ จ ากดั 9,903.00 30 มิถนาุยน 2565 
รวม 39,607.00  

Rack บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิง่ จ ากดั 7,362 อนั 30 มิถนาุยน 2565 
หลงัคา อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 26,112.00 - 2 

 

หมายเหต ุ - WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ 
WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า และส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้า
ลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท า
กบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 1 กรณีภายหลงัครบก าหนดอายุการเช่าวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ผู้ เช่าอาคาร A3/2 ไม่
เช่าอาคารดงักล่าวต่อ หรืออยู่ระหว่างเจรจาสญัญาเพ่ือต่ออายุสญัญาเช่า แต่ผู้ เช่ายงั
ไม่ช าระค่าเช่า WHA และ WHA KPN Alliance จะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลา
หลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่
กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ
ท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 2 WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับ
หลังคาท่ีไม่มีผู้ เช่าให้แก่ WHART เป็นเวลา 25 ปี นับแต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน ตาม
เง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง WHART กบั WHA และ WHA KPN Alliance 
เว้นแตใ่นช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าหลงัคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่
น้อยกว่าระยะเวลาท่ีเหลือของ 25 ปี นอกจากนี ้WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ WHA 
KPN Alliance และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอันท่ีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้
ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าและอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าท่ี WHA และ WHA KPN 
Alliance ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากว่าอัตรา
คา่เช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่ 
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3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ 
WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 

สถานะของ
สนิทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลงัสนิค้าประกอบด้วย พืน้ท่ีคลงัสนิค้า ส านกังาน ห้องขนสง่ และห้องเคร่ือง 
พร้อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร A และอาคาร B 
ประมาณ 2 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 

▪ ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนเทพรัตน (ทล.34) ขนาด 12 ช่องจราจร กว้างประมาณ 80.00 
เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ ถนนสายรอง ได้แก่ ซอยเสาธงกลาง-จรเข้
ใหญ่ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 6.00 เมตรรวมไหล่ทาง เขตทางกว้างประมาณ 
8.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนน
ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 8.00 
เมตร เป็นทางสว่นบคุคล ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้า ได้แก่ WHA KPN Alliance ซึง่
ไม่มีปัญหาด้านทางเข้า-ออก เนื่องจากเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงรวม 3 
โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21944) ก าหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2558 ทัง้นี ้
WHA KPN Alliance จะด าเนินการให้เจ้าของที่ดินที่ เช่าจดทะเบียนภาระติดพันใน
อสงัหาริมทรัพย์ให้ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในทางเข้าออกเพื่อให้ WHART สามารถใช้
ประโยชน์ในทางเข้าออกดงักล่าวได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาเช่าช่วงที่ดินท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA KPN Alliance ตอ่ไป 

▪ โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ปัจจุบัน มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารคลังสินค้าและ
ส านกังาน ร้อยละ 77.43 และพืน้ที่หลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า 

ข้อก าหนด/
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ที่ “สีม่วง” ซึ่งถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิค้า” 
ปัจจุบนับริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินมีโครงการพฒันาของรัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แมน่ า้เจ้าพระยา-ทา่จีน เช่ือมตอ่ถนนพระราม 2 ถึงถนนเทพารักษ์ สมทุรปราการ และโครงการ
ก่อสร้างถนนสายร่วมพฒันา - ทล.34 ปัจจุบนัออยู่ระหว่างการก่อสร้างและจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2562 

กรรมสทิธ์ิ : ▪ ท่ีดินเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 
▪ สิง่ปลกูสร้างเป็นกรรมสทิธ์ิของ WHA KPN Alliance 

ภาระผกูพนั : ▪ ติดสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือที่ปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสนิทรัพย์” ข้างต้น 
▪ ติดสัญญาเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21946) ก าหนด 30 ปี 

ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด (เจ้าของที่ดิน) กับบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ผู้
เช่า) โดยมีอายุสัญญาคงเหลือ ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน (ภายในวันที่ 1 
มกราคม 2562) ประมาณ 25 ปี 

▪ ติดสญัญาเช่าช่วงที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21946) ก าหนด 30 ปี 
ระหวา่งบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ผู้ให้เช่าช่วง) กบั WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วง) โดย
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มีอายสุญัญาคงเหลอื ณ วนัท่ี WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 
ประมาณ 25 ปี 

▪ ติดสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่  21944) ก าหนด 30 ปี ระหว่างบริษัท  
ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ผู้ ให้เช่า) กบับริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ผู้ เช่า) โดยมีอายสุญัญา
คงเหลือ ณ วนัท่ี WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) ประมาณ 25 
ปี 

▪ ติดสญัญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21944) ก าหนด 30 ปี ระหว่างบริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากัด (ผู้ ให้เช่าช่วง) กับ WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วง) โดยมีอายุสญัญา
คงเหลอื ณ วนัท่ี WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) ประมาณ 25 
ปี 

 
รูปภาพที่ 2 อาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 

 

      
 
ค) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 8/5, 8/6, 8/7 หมูท่ี่ 3 ถนนพระรามที่ 2 (ทล.35) ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: 1) สทิธิการแบง่เช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 
งาน 50 ตารางวา ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ WHART ลงทนุ (ภายในวนัที่ 
1 มกราคม 2562) พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 
35 จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลาน
จอดรถประมาณ 4,858.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 9,100.00 ตาราง
เมตร ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่
ของ WHA ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

A บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั 14,084.00 30 กนัยายน 2568 
รวม 14,084.00  

ลานจอดรถ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั 4,858.00 30 กนัยายน 2568 
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Rack 2,484 อนั 30 กนัยายน 2568 
หลงัคา อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 9,100.00 - 1 

 

หมายเหต ุ - ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าและส านักงานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แต่
อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุมีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า และส านกังานท่ียงัมี
ผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับ
พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่
วันท่ี WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

 1 WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับหลังคาท่ีไม่มีผู้ เช่าให้แก่ WHART เป็นเวลา 25 ปี นับแต่
วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ตามเง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง WHART กบั WHA 
เว้นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้ เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่
น้อยกวา่ระยะเวลาท่ีเหลือของ 25 ปี นอกจากนี ้WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือบคุคล
ท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการ
เช่าและอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าท่ี WHA ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และ
เทา่กบัหรือไม่ต ่ากวา่อตัราคา่เช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่ WHART (ถ้ามี) 

 
3) กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 

และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ 
WHA พระราม 2 กม. 35 

สถานะของ
สนิทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลงัสินค้าประกอบด้วย พืน้ที่ห้องเย็น ส านกังาน ห้องขนส่ง และห้องเคร่ือง 
พร้อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณปูโภคโครงการ อายอุาคาร 3 ปี 

▪ ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ (ทล.35) ขนาด 8 ช่องจราจร กว้างประมาณ 
40.00 เมตรรวม  เขตทางก ว้างประมาณ 70.00 เมตร  สิท ธิการใ ช้ทาง เ ป็นทาง
สาธารณประโยชน์ ถนนผา่นหน้าทรัพย์สนิ ได้แก่ ถนนภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 
35 กว้างประมาณ 7.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 20.00 เมตร ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ได้แก่ 
WHA ซึ่งไม่มีปัญหาด้านทางเข้า-ออก เน่ืองจากเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดียวกนักบัทรัพย์สนิ 
ทั ง้ นี  ้WHA จะด า เนิ นการใ ห้  WHART เ ป็นผู้ รั บผลประโยช น์ในภาระติดพันใน
อสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินทัง้หมดซึง่เป็นทางเข้าออกระหวา่งทรัพย์สนิสูท่างสาธารณะ เพื่อให้ 
WHART สามารถใช้ประโยชน์ในทางเข้าออกดงักล่าวได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

▪ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ปัจจบุนั มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน ร้อย
ละ 100.00 และพืน้ที่หลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า 

ข้อก าหนด/
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี “สชีมพ”ู* ซึง่ถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชมุชน” ปัจจบุนับริเวณที่ตัง้
ของทรัพย์สินมีโครงการพฒันาของรัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยา-ทา่
จีน เช่ือมตอ่ถนนพระราม 2 ถึงถนนเทพารักษ์ สมทุรปราการ 

กรรมสทิธ์ิ : ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเป็นกรรมสทิธ์ิของ WHA 
ภาระผกูพนั : ติดสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือที่ปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสนิทรัพย์” ข้างต้น 
หมายเหตุ * โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ได้ขออนุญาตก่อสร้างในปี 2557 ซึ่งใบขออนุญาตก่อสร้างดงักล่าว ระบุว่า

สินทรัพย์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึง่ถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ “ประเภทอตุสาหกรรม และคลงัสินค้า” 
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รูปภาพที่ 3 อาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
 

 
 

 
 
ง) โครงการ DSG HSIL สระบุรี 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 39 ซอย S6 หมู่ที่ 1 ภายในเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราช สระบรีุ ถนนหนองปลา
กระดี่ ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: 1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 
2) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ DSG HSIL สระบรีุ จ านวน 

1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.00 ตารางเมตร และพืน้ที่ลานจอดรถ
ประมาณ 8,964.00 ตารางเมตร โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

เฟส 1 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

16,620.00 28 ธนัวาคม 2570 

รวม 16,620.00  
ลานจอดรถ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
8,964.00 28 ธนัวาคม 2570 

 

หมายเหต ุ - ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี
แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า 
และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน) ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ หรือจนกว่าจะ
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มีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการท่ี 
WHART จะเข้าท ากบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 
3) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ DSG HSIL สระบรีุ 

สถานะของ
สนิทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลงัสินค้าประกอบด้วย พืน้ที่ส านกังาน โถงโรงงาน ห้องควบคมุระบบต่างๆ 
และห้องน า้ พร้อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ  อายุอาคาร
ประมาณ 13 ปี 

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน (ด้านทิศเหนือ) ได้แก่ ซอย S6 ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างประมาณ 
12.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 40.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นถนนโครงการภายใต้
การจัดสรร ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน (ด้านทิศตะวันตก) ได้แก่ ถนนหลักโครงการเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมเหมราช สระบรีุ ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างประมาณ 16.00 เมตร 
เขตทางกว้างประมาณ 44.00 เมตร สทิธิการใช้ทางเป็นถนนโครงการภายใต้การจดัสรร 

▪ โครงการ DSG HSIL สระบุรี ปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 
100.00  

ข้อก าหนด/
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ที่ “สีม่วง” ซึ่งถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิค้า” 
ปัจจุบนับริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินมีโครงการพฒันาของรัฐ ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 ซึ่ง
ปัจจุบนัลงนามสญัญาก่อสร้างครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงานโยธา โดย
คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 

กรรมสทิธ์ิ : ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเป็นกรรมสทิธ์ิของ WHAVH 
ภาระผกูพนั : ติดสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือที่ปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสนิทรัพย์” ข้างต้น  

 
รูปภาพที่ 4 อาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ DSG HSIL สระบุรี 
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1.2  ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ WHART ที่มุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน ที่มีความพร้อมในการก่อให้เกิดรายได้และเป็นทรัพย์สินท่ีมี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 
ดงักลา่วตัง้อยูใ่นบริเวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนสง่ที่ส าคญัของประเทศ จะเอือ้ให้ทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ดงักลา่วเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยทรัพย์สินของกลุม่ WHA มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอาคาร (Occupancy Rate) 
และอายสุญัญาคงเหลือเฉลี่ยอยูใ่นระดบัสงู นอกจากนี ้WHA ตกลงว่าจะช าระคา่เช่าพืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานที่
ยงัไม่มีผู้ เช่า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ซึ่งปัจจุบนัมีผู้ เช่าเต็มพืน้ท่ีแล้ว) ให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี นบั
แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าหลงัคาของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA 
พระราม 2 กม. 35 ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ซึ่งจะท าให้ WHART มีรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการเพิ่มขึน้ทนัทีภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ครัง้นี ้รวมถึงช่วยเพิ่มความนา่สนใจของ WHART ให้แก่
นกัลงทนุโดยทัว่ไป จากการที ่WHART มีขนาดสนิทรัพย์ มลูคา่ตามราคาตลาด และรายได้จากการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โดยรวมเพิ่มมากขึน้ โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ 
WHA สามารถเทียบเคียงได้กบัประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนเข้าลงทนุ 
 
ส าหรับการแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่ม WHA ที่ 
WHART จะเข้าลงทุนในการเข้าท ารายการในครัง้นี  ้จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน
ดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพและตอ่เนื่องทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ ซึ่งอาจช่วยให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์
จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจ
พฒันาและให้บริการเช่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงาน รวมถึงเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของตนเอง (รวมถึงทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุนครัง้นี)้ ขณะที่อตัราค่าธรรมเนียมและเง่ือนไข
ส าคญัของสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่จะเข้าลงทนุครัง้นีเ้หมือนกบัสญัญาแตง่ตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทุนในครัง้แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่ 3  
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กรณีมีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดมิแล้วจะไมเ่กินร้อยละ 15 
ของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่ง WHART และบคุคลที่
มีความเก่ียวโยงกบั WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดยการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงดงักลา่วจะช่วยให้ 
WHA สามารถปฎิบตัิตามข้อตกลงที่จะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นีไ้ด้ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนขายในครัง้นีม้ีโอกาสส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 
 
นอกจากนี ้การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีจะช่วยให้ WHART ได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน
เพียงพอส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA โดยเง่ือนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นบคุคลที่ เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตีดงักลา่วมีเง่ือนไขส าคญัไม่ด้อยกวา่เมื่อเทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่น (อ้างอิงตามข้อมลูที่เปิดเผยในสาธารณะ) 
 

1.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ (การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุ่ม 
WHA)  

ข้อดขีองการท ารายการ 
1. เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้  

ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุ เป็นทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART 
ทันทีภายหลังการเข้าลงทุน เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีอัตราการเช่าพืน้ที่อาคาร (Occupancy Rate) เฉลี่ย 4 
โครงการ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเท่ากับร้อยละ 94.29 (ไม่รวมพืน้ที่เช่าหลงัคา) อีกทัง้ WHA และ/หรือเจ้าของ
ทรัพย์สิน ตกลงว่าจะช าระคา่เช่าพืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังานที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA 
วงัน้อย 63 ซึ่งปัจจุบนัมีผู้ เช่าเต็มพืน้ท่ีแล้ว) ให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และช าระ
คา่เช่าพืน้ที่เช่าหลงัคาของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ทีไ่มม่ีผู้ เช่า 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ โดย WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน และหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกบั 
WHA สามารถใช้สิทธิเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ โดยการใช้สิทธิเช่าหลงัคานัน้ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่
วนัที่ WHART เข้าลงทนุ และมีอตัราคา่เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่ตกลงจะช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว นอกจากนีส้ าหรับ
พืน้ที่อาคารคลงัสนิค้า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่สญัญาเช่าปัจจบุนัจะครบก าหนดอายกุาร
เช่าในวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัน้ หากผู้ เช่าปัจจุบนัไม่ต่ออายกุารเช่า หรืออยู่ระหว่างเจรจา WHA และ WHA 
KPN Alliance ตกลงจะช าระค่าเช่าให้ WHART จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัช าระค่าเช่า (แล้วแตก่รณี) แต่ไมเ่กิน
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่การช าระคา่เช่าแทนข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาตกลงกระท าการ 
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ นอกจากนี ้สนิทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้
มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยประมาณ 
7.51 ปี นบัจากวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ (ไมร่วมสว่นท่ี WHA ตกลงจะช าระคา่เช่าแทน กรณีไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทนุ และระยะเวลาในการตอ่อายกุารเช่า) และมีข้อได้เปรียบของทรัพย์สนิและปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ เช่น 
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o ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัอยธุยา และจงัหวดัสระบรีุ 
(ภายในโครงการเขตประกอบการอตุสหกรรมเหมราชสระบรีุ) นัน้ เป็นอาคารคลงัสินค้าที่มีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่และ
จงัหวดัที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากและอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สวุรรณภมูิ และ/หรือทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั อนัเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสง่และกระจาย
สินค้าที่ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ โดยข้อมูลตลาดคลงัสินค้าให้เช่าโดยทัว่ไป ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจยั
ตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่จดัท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 
2561 ระบุว่าตลาดคลงัสินค้าให้เช่าบริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินของกลุ่ม WHA มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดี 
โดยเฉพาะตลาดคลงัสินค้าให้เช่าบริเวณด้านเหนือของกรุงเทพฯ เนื่องจากท าเลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
สระบรีุ ตัง้อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และยงัเป็นท าเลที่มีนิคมอตุสหกรรมตา่งๆ โดยเป็นท าเลที่เหมาะสมในการเป็นแหลง่
กระจายสนิค้าหลกัผา่นถนนพหลโยธิน อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนัท่ียงัคงมีอตัราการเช่าต ่าเนื่องจากคลงัสนิค้าให้เชา่
บริเวณดงักลา่วได้รับผลกระทบอยา่งหนกัจากเหตกุารณ์น า้ทว่มในปี 2554  
 

อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่าคลังสนิค้าให้เช่า จ าแนกตามจังหวัด ในปี 2560 

จังหวัด 
ปี 2560 

อุปทาน 
(ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ) 

สมทุรปราการ 1,528,960 1,411,663 92.3 
ชลบรีุ 967,706 677,149 70.0 
ฉะเชิงเทรา 400,254 266,842 66.7 
พระนครศรีอยธุยา 427,922 336,024 78.5 
กรุงเทพฯ 403,248 401,166 99.5 
ระยอง 211,166 127,971 60.6 
ปทมุธานี 130,340 129,440 99.3 
สระบรีุ 42,907 23,181 54.0 
สมทุรสาคร 33,516 32,376 96.6 
ขอนแก่น 139,902 130,242 93.1 
ล าพนู 97,860 91,980 94.0 

รวม 4,383,781 3,628,034 82.8 
ท่ีมา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

o อาคารคลงัสินค้าอยู่ในสภาพดี โดยอาคารคลงัสินค้า 4 ใน 5 อาคาร มีอายุอาคารเพียง 1.5 - 3.3 ปี นอกจากนี ้
ภายในโครงการมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่  ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบระบายน า้ ระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิง ระบบระบายอากาศ และเส้นทาง
คมนาคมเพื่อใช้ในการเข้าออกทรัพย์สิน รวมทัง้ระบบควบคมุอณุหภมูิส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
ซึ่งเป็นคลงัสินค้าแบบห้องเย็น นอกจากนี ้บริเวณโดยรอบท่ีตัง้ทรัพย์สนิพบวา่ เป็นที่ตัง้ของชมุชนและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เขตประกอบการอตุสาหกรรม สนามบิน  สถาบนัการศึกษา ทางหลวงแผ่นดิน ทางดว่น 
โรงพยาบาล โรงไฟฟา้ ตลาด เป็นต้น  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  86                     

ด้วยศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ ภายหลงัการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA จะส่งผลให้ WHART จะมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้  รวมถึงเพิ่มความ
หลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึ่งเป็นโครงการในท าเลที่ตัง้ใหม่
สนบัสนนุให้ WHART ลดการกระจกุตวัและเพิ่มการกระจายความเสีย่ง ซึง่เพิ่มโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้
ของ WHART ในอนาคตอยา่งตอ่เนื่องไปในระยะยาว (กรณีทรัพย์สนิดงักลา่วมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) 
และอตัราคา่เช่าเป็นไปตามแผนงานท่ี WHART วางไว้)  

 
2. เพิ่มขนาดสินทรัพย์และรายได้ของ WHART เพื่อสร้างความน่าสนใจของ WHART ต่อนักลงทุน 

ภายหลงัการเข้าลงทุน  WHART จะมีสินทรัพย์และรายได้เพิ่มขึน้ โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 28,053.44 ล้านบาท 
(อ้างอิงข้อมูลงบการเงินงวด 3 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) เป็นประมาณ 32,517.94 ล้านบาท และมี
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ประมาณ 314.38 ล้านบาทต่อปี (จากงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดเตรียมโดย WHAREM และ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต) จากสินทรัพย์เดิมที่มีรายได้คา่เช่าและคา่บริการประมาณปีละ 
1,337.90 ล้านบาท อ้างอิงจากข้อมูลรายได้ค่าเช่าและบริการ 4 ไตรมาสล่าสดุ (ไตรมาส 2 ปี 2560 – ไตรมาส 1 ปี 
2561) ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์และรายได้ของ WHART จากการเข้าลงทนุในครัง้นี ้อาจมีสว่นช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่
และความน่าสนใจในการลงทนุต่อนกัลงทนุ ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้นัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งที่
อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  

 
3. ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม 

WHA ที่สามารถเทียบเคียงได้กับประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมในปัจจุบัน 
จากงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 
(วนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทีจ่ดัเตรียมโดย WHAREM และผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบบญัชีคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั พบว่า ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมครัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยเดิมจะได้รับอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วยในปีแรกที่ 0.79 บาทตอ่
หน่วย ซึ่งเทียบเคียงได้กบัอตัราผลตอบแทนก่อนเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่อตัราร้อยละ 0.79 บาทต่อหน่วย โดยมี
รายละเอียดของงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ดงันี ้
 

สรุปงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิ
(หน่วย: ล้านบาท) 
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

อสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีอยู่เดิม  

อสังหาริมทรัพย์ 
หลังการลงทุนเพิ่ม  

รายได้ 2,035.34 2,350.07 
คา่ใช้จ่าย* 301.48 341.26 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 253.61 306.03 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,480.25 1,702.78 
บวกกลบั: ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 126.10 128.08 
หกัออก: การช าระคืนเงินต้นเงินกู้ยืม (2.70) (2.70) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

อสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีอยู่เดิม  

อสังหาริมทรัพย์ 
หลังการลงทุนเพิ่ม  

บวกกลบั: ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 38.14 51.89 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
และเงนิลดทุน 1,641.79 1,880.05 

ประมาณการเงินสดสทุธิที่สามารถน ามาจา่ยประโยชน์ 
ตอบแทนและเงินลดทนุ** 

 
1,559.70 

 
1,786.05 

จ านวนหนว่ยทรัสต์ (ล้านหนว่ย) 1,963.98 2,249.00*** 
การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท) 0.79 0.79 

หมายเหตุ  *  ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าช่วงท่ีดิน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ่าย 

**  ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนท่ีอตัราไม่เกินร้อยละ 95.00 ของเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามา
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ ซึง่ค านวณจากก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ปรับปรุงด้วย
รายการสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายได้จากค่า
เช่าและบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง คา่เช่าท่ีดนิท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง ส่วนของดอกเบีย้จ่ายท่ีไม่ได้จ่ายเป็น
เงินสด และก าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินมูลค่า
ประจ าปี (ถ้ามี) รวมถงึการช าระคืนเงินต้นและเงินกู้ ยืม และภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 

 ***  จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรัพย์สินท่ีลงทุนเพิ่ม
จ านวน 4,429 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ท่ี 10.10 บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์จะเสนอขาย 
และราคาทรัพย์ท่ีจะลงทนุสดุท้ายอาจมากกว่า น้อยกวา่ หรือเทา่กบัท่ีประมาณการนีไ้ว้ได้ 

  
ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทบทวนงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น
ในสว่นของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมแล้ว ไม่พบเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูดงักลา่วไม่สมเหตสุมผลอยา่งมีนยัส าคญั อีกทัง้
ประมาณการดงักลา่วสอดคล้องกบัประมาณการท่ีจดัท าโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
4. เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของ WHART 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ครัง้นี ้ โครงการทัง้หมดเป็นโครงการอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าที่ได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและจะมีอตัราการเช่าพืน้ที่อาคารปัจจุบนัเฉลี่ยของ 4 โครงการ ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุที่ร้อยละ 94.29 (ไม่
รวมพืน้ที่เช่าหลงัคา) อีกทัง้ WHA และ/หรือเจ้าของสินทรัพย์ตกลงว่าจะช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังาน ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี และช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าหลงัคาของโครงการ WHA-KPN 
บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นัน้ สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของ WHART ซึ่งก าหนดที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นท่ีกองทรัสต์อาจลงทนุได้  

 
5. ประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมถึงเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของตนเอง 
(รวมถึงทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุนครัง้นี)้ ดังนัน้ การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีต้่อไปใน
อนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ได้ต่อเนื่องและมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้  อีกทัง้ การ
ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดียวในการท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทัง้หมดอาจมีความใช้จ่ายเก่ียวกบั
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต ่ากว่าเมื่อเทียบกบัการมีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หลายราย เนื่องจากเกิดการ
ประหยดัตอ่ขนาดในการจดัหาสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาและ/หรือการซอ่มบ ารุงทรัพย์สินให้อยูใ่น
สภาพดีพร้อมต่อการจดัหาประโยชน์  อนัเกิดจากจ านวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึน้โดยที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีท าเลที่ตัง้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกนั (ข้อดีข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและบคุคลภายนอก กรณีการแตง่ตัง้ WHA 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ปรากฎในข้อ 1.2.3 ของรายงานฉบบันี)้ 
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการท ารายการ 
1. เพิ่มภาระกู้ยมืเงนิและภาระดอกเบีย้กับสถาบันการเงนิ  

WHART จะมีภาระหนีส้ินเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสงูสดุตามมติ
คณะกรรมการท่ีไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 39.87 ของมลูค่าเข้าลงทนุสงูสดุ โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงินส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 อีกไม่เกิน 1 ปี รวม
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 2 ปี เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น ทัง้นี ้WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อน าเงินกู้ดงักลา่วมาช าระหนีเ้งินกู้ ข้างต้นตอ่ไปได้ 
 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม ที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่  3 
ตามที่ WHART จะขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 ในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ โดยออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมนัน้ WHAREM จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี  ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(Preferential Offering) และจะจดัสรรเสนอขายให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นที่
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย (กรณีได้รับการอนมุตัิจาก
ผู้ ถือหน่วย) และส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีห้ากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่บุคคลทัว่ไป (Public Offering) จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรหรือไมก็่ได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทุกรายใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ใหม่ในการเพิ่มทุนของ  WHART ในครัง้นี ้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในด้านสดัส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการจัดสรรตาม
สดัสว่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้
นี ้ดงันี ้
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ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) จากการเพิ่มทุน 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
สัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ที่ลดลง 

(Control Dilution) (ร้อยละ) 
กรณีที่ 1    ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมทัง้หมดใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ใหม่

ในการเพิ่มทนุท่ีร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิม่ 
6.61 

กรณีที่ 2   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิทัง้หมดไมไ่ด้ใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์
ใหมใ่นการเพิ่มทนุ  

13.22 

 
ทัง้นี ้ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทุน
สถาบนั (Bookbuilding) ซึ่งในกรณีที่ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต ่ากวา่ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 
 

3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ เข้าลงทุนได้ตาม
แผนงานที่วางไว้  
กรณี WHART ไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ WHA ที่เข้าลงทนุในครัง้นีไ้ด้ตามแผนงานที่วางไว้  ซึ่ง
อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งในการประกอบธุรกิจคลงัสนิค้าให้เช่า เช่น   
o การไม่สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่ 

WHA และ/หรือเจ้าของสินทรัพย์ ตกลงเป็นผู้ ช าระค่าเช่าแทน เป็นระยะเวลาเช่า 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า 
และ 25 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาอาคารคลงัสนิค้า (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) ซึง่ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่
ยงัไม่มีผู้ เช่าในปัจจบุนั (เฉพาะอาคารคลงัสินค้า) มีสดัสว่นร้อยละ 5.71 ของพืน้ที่เช่าคลงัสินค้าทัง้หมดของกลุม่ 
WHA ที่จะเข้าลงทุนครัง้นี  ้นอกจากนี ้อาคารคลงัสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ที่ 
WHA และ/หรือเจ้าของสินทรัพย์ ตกลงเป็นผู้ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ภายหลงัสญัญาเช่าปัจจุบนัสิน้สดุลง 
(วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562) จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัตกลงตอ่อายกุารเช่าและช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) 
แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่พืน้ท่ีของอาคารดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.03 ของพืน้ท่ีเช่าคลงัสนิค้า
ทัง้หมดของกลุม่ WHA ที ่WHART จะเข้าลงทนุครัง้นี ้

o ผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและ WHART ไม่สามารถจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าเดิมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ 
อตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากสญัญาเช่าคลงัสินค้าทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA ที่มีอยู่ในปัจจุบนั พบว่ามีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย 7.51 ปี นบัจากวนัที่คาดว่า WHART จะเข้า
ลงทนุ  (ไม่รวมสว่นที่ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่ WHART เข้าลงทนุ และระยะเวลา
ในการตอ่อายกุารเช่า) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  90                     

o เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้มีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยสงูกว่าอายุ
สญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยของทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั และมีการปรับขึน้ค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ
ประมาณร้อยละ 8.00 – 10.00 ทุก 3 ปี ตลอดอายุสญัญา อาจส่งผลให้ WHART มีความเสี่ยงในกรณีผู้ เช่าต่อ
อายสุญัญาเช่าด้วยอตัราคา่เช่าและเง่ือนไขที่ด้อยลง จนสง่ผลให้รายได้คา่เช่าและคา่บริการของ WHART ลดลง 

o การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและดแูลรักษาทรัพย์สินในอนาคต เพื่อปรับปรุงสภาพทรัพย์สินที่
อาจมีความทรุดโทรมตามอายกุารใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้มี
สดัส่วนของพืน้ที่เช่าอาคารประเภท Built-to-Suit ประมาณร้อยละ 81.02 ต่อพืน้ที่เช่าอาคารที่ WHART จะเข้า
ลงทนุทัง้หมด 

ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น เกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยั เช่น การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการ
แข่งขนัที่รุนแรงจากการเพิ่มขึน้ของอุปทานอาคารคลงัสินค้าในบริเวณพืน้ที่ตัง้ของทรัพย์สินที่ จะเข้าลงทุน การขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจ เป็นต้น โดยในกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ได้ตามแผนงานที่วางไว้  ย่อมส่งผลกระทบต่อระดบัและความต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ 
WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ตามเปา้หมายที่วางไว้ 
 

4. ความเสี่ ยงจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิต่อสัญญาเช่า
ทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลงั
จากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าสว่นแรกได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม จะสง่ผลกระทบให้ WHART สญูเสียโอกาสที่จะได้รับ
รายได้คา่เช่าและคา่บริการจากทรัพย์สนิดงักลา่วในอนาคตตามเปา้หมายที่วางไว้ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจาก WHA ตกลง
จะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดินที่ตัง้ของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
รวมทัง้ทรัพย์สนิอื่นที่เช่าของโครงการดงักลา่ว มาจ านองเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สนิของ WHA 
ที่ให้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าแก่ WHART (รายละเอียดสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินและร่างสญัญา
จ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว ปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ โดยมีวงเงินจ านองไม่สงูกว่า
ราคาประเมินเฉลีย่ของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ของโครงการ WHA พระราม 
2 กม. 35 ณ วนัที่ WHART จะเข้าลงทนุ หรือวงเงินจ านองตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสญัญาในการ
ให้สิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว  WHA จะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ตามสดัส่วนของมูลค่าคิดลด
กระแสเงินสดของระยะเวลาการเช่าสว่นแรกและระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายทุี่เหลือต่อมลูค่าคิดลดกระแสเงินสดของ
ระยะเวลาการเช่าทัง้หมด และกรณี WHA จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฎิบตัิตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา WHA ตกลง
ชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่ก าหนด ซึ่งรวม
ไปถึงระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อาย ุ(ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สทิธิตอ่อายกุารเช่าแล้ว) นอกจากนี ้WHART สามารถด าเนินการใช้
สิทธิใดๆ ตามกระบวนการและขัน้ตอนทางศาลเพื่อบงัคบัจ านองทรัพย์สินเช่าเพื่อช าระความเสียหายที่เกิดขึน้ได้ โดย 
WHART จะมีบริุมสทิธิเหนือเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดของทรัพย์สนิท่ีจ านอง โดยหากจ านวนเงินสทุธิที่ได้จากการ
ขายดงักลา่วน้อยกวา่คา่เสยีหายจากเหตดุงักลา่ว  WHA ยงัคงรับผิดชดใช้เงินเสยีหายในจ านวนที่ยงัคงขาดตามความ
เสียหายที่เกิดขึน้จริงต่อ WHART จนครบถ้วน ซึ่งเง่ือนไขตามสญัญาจ านองดงักลา่วจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้
ต่อ WHART จากการไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ได้ในระดบั
หนึง่ 
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5. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์และการมภีาระหน้าที่เพิ่มเติม กรณีสัญญาเช่าที่ดินหลักหรือสัญญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หน่ึง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าช่วง 
ส าหรับโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่ง WHART จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สอง สิทธิ
การเช่าอาคาร และกรรมสิทธ์ิในงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ โดยสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงดงักลา่วมีอายุ
ประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วันที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน ซึ่งการที่ WHART ลงทุนในสิทธิการเช่านัน้ ส่งผลให้ 
WHART มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงดงักลา่วถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าช่วง ซึ่งจะส่งผลให้ WHART ไม่อาจใช้ และ/หรือ ได้รับประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์และรายได้ของ WHART นอกจากนี ้
การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินทอดที่สอง นอกจากจะมีความเสี่ยงที่สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองดงักล่าว จะถกู
ยกเลิกหรือสิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแล้ว WHART ยงัมีความเสี่ยงในลกัษณะเดียวต่อสิทธิการเช่า
ที่ดินหลกัและสทิธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ เพิ่มเติมอีกด้วย อยา่งไรก็ดี WHART อยูร่ะหวา่งเจรจากบับริษัท ท็อปวิว 
บิสซิเนส จ ากดั (“เจ้าของที่ดิน”) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“ผู้ เช่าที่ดินหลกั”) และ WHA KPN Alliance (“ผู้ เช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้รับสิทธิการเข้าสวมสิทธิเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผู้ เช่าที่ดินหลกั กรณีผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึง่ 
ผิดสญัญากบัผู้ เช่าที่ดินหลกั หรือเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ เช่าช่วงหลกัผิดสญัญากับ
เจ้าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
กล่าวคือ WHART ต้องจัดให้มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับกองทรัสต์อนัเนื่องจากการ
ลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เช่น จดัให้มี
การจัดท าข้อตกลงกระท าการจากบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อรับรองการปฎิบัติตามสญัญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
WHART หรือจัดให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงที่ให้สิทธิ WHART สามารถเข้าแก้ไขการผิดสญัญาโดยตรงกับเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิได้และเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าได้โดยตรง เป็นต้น โดยหาก WHART สามารถเจรจากบัเจ้าของที่ดิน ผู้ เช่าที่ดิน
หลกั และผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึ่ง เพื่อให้มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขเพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงตามนโยบายดงักลา่วได้ จะ
เป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ WHART ได้ในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้าที่เพิ่มเติม
หากต้องเข้าด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาหรือเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าที่ดินโดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง 
(แล้วแตก่รณี) เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุในกรรมสิทธ์ิ การลงทนุในสทิธิการเช่า และการลงทนุในสทิธิการเช่าทอดที่
หนึง่ 

โครงสร้างการเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
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6. เกิดการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เพิ่มขึน้ 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินดงักลา่ว สง่ผล
ให้ WHART เกิดการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกบับุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
(ปัจจุบนั WHART ได้แต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART)  รวมทัง้ อาจเกิด
ข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA รวมทัง้การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ข้อดี
ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณีการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA การ
แตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามทีป่รากฏในข้อ 1.2.3 ของรายงานฉบบันี)้ 
 

7. ความเสี่ยงในกรณีที่เงื่อนไขการท ารายการไม่เป็นผลส าเร็จ 
เนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ในครัง้นี ้มีเง่ือนไขที่ต้องบรรลผุลส าเร็จก่อนการเข้าท ารายการหลาย
ประการ อนัได้แก่ 
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัท

ตน ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้
ทรัพย์สนิดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2. ไมม่ีประเด็นท่ียงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ
การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็น
กฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การ
กู้ ยืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าว  ซึ่งรวมถึงรายการที่
เก่ียวโยงกนัของ WHART 

 
นอกจากนี ้WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 
จ ากดั (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดัตามสญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN 
Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัดตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง) ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 
จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่
กรณี) เฉพาะสว่นท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่า
ที่เหลอือยู ่(Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว   
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ดงันัน้ กรณีที่เง่ือนไขการเข้าท ารายการดงักลา่วไมบ่รรลผุลส าเร็จ WHART ต้องช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท า
รายการโดยสญูเปลา่ เช่น คา่ที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สนิ  คา่จดัท ารายงานประเมินมลูค่า
ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์ เป็นต้น 
 

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก  
 

(1) การลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA  
 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
1. คุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินของ WHA ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของ WHA 
เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHARTจะเข้าลงทุนในครัง้นี ้เป็นทรัพย์สินของ WHA ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพฒันาและให้บริการเช่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ประเภท
คลงัสินค้าและโรงงานมากว่า 10 ปี ส่งผลให้ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่ก่อสร้างขึน้ตาม
รูปแบบและมาตรฐานการพฒันาอาคารคลงัสินค้าและโรงงานที่มีคณุภาพสงู โดยมีโครงสร้างและพืน้อาคารที่แข็งแรง
คงทนเพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว ซึ่งเป็นแนวทางหลกัในการด าเนินธุรกิจของ WHA  อีกทัง้เป็นทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านท าเลที่ตัง้ อยู่บนพืน้ท่ีและจงัหวดัที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่
เป็นจ านวนมากและอยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ และทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั อนัเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสง่และกระจายสินค้าที่ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางหลกัใน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่าของ WHA ที่มุ่งเน้นในท าเลที่มีศกัยภาพในการ
เป็นศนูย์กระจายสนิค้าหรือสนบัสนนุงานด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันัน้ ด้วยข้อได้เปรียบ
ของประสบการณ์ความเช่ียวชาญในธุรกิจของกลุม่ WHA ประกอบกบัศกัยภาพของทรัพย์สนิที่กลา่วมาข้างต้น อาจท า
ให้ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART มีความประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีศักยภาพและโอกาสที่จะสร้าง
รายได้แก่ WHART มากกว่าเมื่อเทียบกบักรณีที่ WHART ลงทนุในทรัพย์สินของบคุคลภายนอกที่อาจมีท าเลด้อยกวา่
หรืออาจมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในธุรกิจพฒันาและให้บริการเช่าคลงัสนิค้าที่น้อยกวา่ 

 

2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
เนื่องจาก WHART และ WHA มีประสบการณ์ในการด าเนินการซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกันมาก่อน โดย WHA ได้
จ าหน่ายทรัพย์สินประเภทโครงการคลงัสินค้าให้เช่าแก่ WHART ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2557 เป็นต้นมา อีกทัง้ ปัจจบุนั 
WHA ยงัท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ด้วยประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกนัระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่านมา ย่อมท าให้การประสานงานและการด าเนินการต่างๆ ใน
การเข้าลงทนุในทรัพยสิน WHA เพิ่มเติมในครัง้นี ้มีความคลอ่งตวัมากกวา่เมื่อเทียบกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก  
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3. มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินต ่ากว่า 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินของบคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  WHART จะมีค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์
ในส่วนค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (Acquisition fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิท่ีได้มาของทรัสต์ ซึง่เป็นอตัราที่ต ่ากวา่เมื่อเทียบกบักรณีได้มาซึง่ทรัพย์สนิจากบคุคลอื่น ซึง่มีคา่ธรรมเนียมใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้มาของทรัสต์  
 

 ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงที่มีอ านาจควบคุมใน WHAREM ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของ WHART ในปัจจุบนันัน้ อาจก่อให้เกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเข้าท ารายการต่างๆ กับ WHA ทัง้ในส่วนราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิเพิ่มเติม  
 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและอปุกรณ์หลกัของทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ตามข้อก าหนดในประกาศ สร.26/2555)  ขณะที่ราคาในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี  ้อ้างอิงจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ 
การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามคูม่ือการ
ปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ (โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมใน
การพิจารณาอนมุตัิรายการ) และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

(2) การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

ข้อดีของการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
1. ประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่ WHA ด้วย
ตนเอง ดังนัน้ การแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้า
ลงทนุในครัง้นีต้อ่ไปในอนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่วได้ตอ่เนื่อง
และมีประสทิธิภาพต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเปา้หมาย
ที่วางไว้ มากกว่าเมื่อเทียบกบัการว่าจ้างบคุคลภายนอกอื่นมาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม 
WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุครัง้นี ้ 
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2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
ปัจจุบนั WHA ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ด้วยประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนัระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่านมา ย่อมท าให้การประสานงานและการด าเนินการต่างๆ 
เพื่อร่วมกนับริหารจดัการทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้มีความคลอ่งตวัมากกวา่เมือ่
เทียบกบัการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพือ่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว 
  

3. อัตราการเรียกเก็บค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHA มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่
จะเรียกเก็บกับ WHART ครั้งนี ้ กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน 
ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ กบัอตัรา
คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจบุนั ผู้จดัการกองทรัสต์เหน็
ว่าอตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แตต้่น และเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเช่ียว
ช านาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญในการ
บริหาร จดัการ และมีทีมงานด้านตา่งๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสทิธิภาพ WHA ถือวา่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการ
ค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
ของกองทรัสต์ WHART  
 

ข้อด้อยของการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้ส่งผลให้ 
WHART เกิดการท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบับุคคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบนั  (ปัจจุบนั 
WHART ได้แตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิทัง้หมดของตน)  รวมทัง้ อาจเกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็น
อิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการว่าจ้าง WHA 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการ
ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ท่ีกลา่ว
มานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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(3) การจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
 

ข้อดขีองการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
1. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 

ปัจจุบัน WHART มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของกลุ่ม WHA เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และส่ง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรับการเข้าลงทุนแต่ละครัง้ WHA ตกลงจะถือครอง
หนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART ที่มีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทนุ เป็นตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน
ภายนอก และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นในฐานะผู้ ถือหน่วยรายใหญ่รายหนึ่งของ  WHART และเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ 
 

2. การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์มีความชัดเจน 
ภายหลังจากจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิม (Right Offering) หรือเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายทัง้หมด จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดงักล่าวให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ 
WHA โดยเมื่อรวมกบัการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมข้างต้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายทัง้หมด การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บคุคลกลุม่เดียวกนัของ WHA 
จะช่วยสร้างความชดัเจนตอ่การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนขายในครัง้นีม้โีอกาส
ส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 

 
ข้อด้อยของการจดัสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA อาจส่งผลให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสดัส่วนการถือหน่วยในกรณีผู้ ถือหน่วยเดิมไม่ได้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม รวมถึงอาจเกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของ WHAREM ในการ
ท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองราคาและ/หรือเง่ือนไขการเสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมกีารก าหนดไว้ตามคูม่อืการปฎิบตัิการ รวมถึงได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ WHAREM อาจจะจดัสรรหน่วยทรัสต์เกินสิทธิดงักลา่วตามเห็นสมควรพร้อมกบั
หรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
หรือไมก็่ได้ 
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(4) การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัทรัสตี  
 
ข้อดขีองการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสต ี
1. ข้อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีมีเงื่อนไขส าคัญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียง

กับเงนิกู้ยมืของกองทรัสต์อื่น 
เง่ือนไขส าคญัต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ได้รับใน
ปัจจบุนั คล้ายคลงึกบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิครัง้ที่ 
3 ของ WHART ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีเง่ือนไขที่ส าคญัไมด้่อยกวา่เมื่อเทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะ
การประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART และไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม (อ้างองิ
ตามข้อมลูที่เปิดเผยในสาธารณะ) 
 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาข้อเสนอเงินกู้ยืมของสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินกู้ยืมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้นี ้ของ WHART โดยการเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมดงักลา่วกบัเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับ
การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั โดย
อ้างอิงจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐานของแตล่ะกองทรัสต์ อนัประกอบด้วยการลงทนุ
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของ WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช  (“HREIT”) 
และทรัสต์เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) มี
รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

 

เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืม
ส าหรับการลงทนุ

ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิของ 
WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ของ 
WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมของ AIMIRT4 
ส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก 

สถาบนัการเงินผู้ให้กู้  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้  วงเงินกู้ ท่ี 1: ไมเ่กิน 
1,750.00 ล้านบาท ส าหรับ
ลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม  
วงเงินกู้ ท่ี 2: ไมเ่กิน 
1,750.00 ล้านบาท ส าหรับ
ช าระคืนวงเงินกู้ ท่ี 1 
(Refinance) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 30.00 
ล้านบาท ส าหรับการจ่าย
คืนเงินคา่มดัจ าค่าเช่าและ
คา่บริการของทรัพย์สินท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติม 

วงเงินกู้ ท่ี 1: ไมเ่กิน 
3,300.00 ล้านบาท ส าหรับ
ลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม  
วงเงินกู้ ท่ี 2: ไมเ่กิน 511.00 
ล้านบาท ส าหรับช าระคืน
เงินกู้ เดิมของ WHAPF 
(Refinance)  
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 
250.00 ล้านบาท ส าหรับ
การจ่ายคืนเงินค่ามดัจ า
คา่เช่าและคา่บริการของ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

ไมเ่กิน 600 ล้านบาท ไมเ่กิน 665.00 
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืม
ส าหรับการลงทนุ

ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิของ 
WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ของ 
WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมของ AIMIRT4 
ส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก 

เพิ่มเติมและของทรัพย์สิน
ของ WHAPF 

อายสุญัญาเงินกู้  วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ไม่เกิน 
1 ปี (อายุรวมไม่เกิน 2 ปี) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 180 
วนั 

วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ไม่เกิน 
5 ปี 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 180 
วนั 

5 ปี 5 ปี 

การช าระเงินต้น วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ช าระ
คืนทัง้จ านวนในวนัครบ
ก าหนดสญัญาเงินกู้  
(สามารถช าระหนีท้ัง้
จ านวนหรือแบง่ช าระ
บางส่วนก่อนครบก าหนด) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ช าระบางส่วน
เมื่อได้รับเงินค่ามดัจ าจาก
ผู้ เช่ารายใหมใ่นจ านวนท่ี
เท่ากนั และช าระจ านวนท่ี
เหลือเมื่อครบก าหนดอายุ
เงินกู้  

วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ช าระ
คืนทัง้จ านวนในวนัครบ
ก าหนดสญัญาเงินกู้  
(สามารถช าระหนีท้ัง้
จ านวนหรือแบง่ช าระ
บางส่วนก่อนครบก าหนด) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ช าระบางส่วน
เมื่อได้รับเงินค่ามดัจ าจาก
ผู้ เช่ารายใหมใ่นจ านวนท่ี
เท่ากนั และช าระจ านวนท่ี
เหลือเมื่อครบก าหนดอายุ
เงินกู้  

ช าระเงินต้นคืนทัง้จ านวน
เมื่อครบก าหนดอายุ
สญัญาเงินกู้  (สามารถ
ช าระหนีท้ัง้จ านวนหรือแบง่
ช าระบางส่วนก่อนครบ
ก าหนด ตามเง่ือนไขของ
สญัญาเงินกู้ ) 

ช าระเงินต้นคืนทัง้จ านวน
เมื่อครบก าหนดอายุ
สญัญาเงินกู้   

จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะ
กู้ ยืม 

1,750.00 ล้านบาท 3,811.00 ล้านบาท 600 ล้านบาท 665 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ ไมเ่กิน MLR – ร้อยละ 
1.50 

ไมเ่กิน MLR – ร้อยละ 
1.50 

MLR โดยในปีท่ี 1 จะไม่
เกิน MLR – ร้อยละ 2.00 
และตลอดอายสุญัญาจะ
ไมเ่กิน MLR 

MLR โดยในปีท่ี 1 จะไม่
เกิน MLR – 2.00 และ
ตลอดอายสุญัญาจะไม่
เกิน MLR – 1.25 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากการ
กู้ ยืมตามประมาณการงบ
ก าไรขาดทนุและสว่นแบง่
ก าไร 

52.42 ล้านบาท 143.36 ล้านบาท 24.54 ล้านบาท 27.93 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง (จากการค านวณ
ของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ) 

ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 4.09 ร้อยละ 4.20 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืม ไมม่ี - ท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วง
ท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างของ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ โดย
เป็นจ านองอนัดบัท่ี 1 
- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดินของทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุ 

- สิทธิการเช่าท่ีดินและ
อาคารของทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุ ซึง่มีมลูคา่
หลกัประกนัไมน้่อย กว่า 2 
เท่าของยอดเงินกู้  
- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในกรมธรรม์
ประกนัภยัและสลกัหลงัให้
ผู้ให้กู้ เป็นผู้รับ

- จ านองท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้างของทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้
แรก ซึง่มีมลูคา่
หลกัประกนัรวมไมน้่อย
กวา่ยอดเงินกู้  
- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในกรมธรรม์
ประกนัภยัและสลกัหลงัให้
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืม
ส าหรับการลงทนุ

ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิของ 
WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ของ 
WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมของ AIMIRT4 
ส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก 

- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในกรมธรรม์
ประกนัภยัและสลกัหลงัให้
ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอา
ประกนัภยัร่วม 
- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในสญัญาเช่าและ
บริการของผู้ เช่าท่ีมีอายุ
มากกว่า 3 ปี ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั และท่ีจะมีภาย
หน้า 
- หลกัประกนัอื่นๆ (ถ้ามี) 
ตามท่ีอาจก าหนดใน
สญัญาเงินกู้  

ผลประโยชน์และผู้ เอา
ประกนัภยัร่วม 
- การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไข
ในสญัญาเช่าและบริการ
ของผู้ เช่าท่ีมีอายุมากกว่า 3 
ปี 
- หลกัประกนัอื่นๆ (ถ้ามี) 
ตามท่ีอาจก าหนดใน
สญัญาเงินกู้  

ผู้ให้กู้ เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอา
ประกนัภยัร่วม 
- การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
- การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไข
ในสญัญาเช่าและบริการ
ของผู้ เช่าท่ีมีอายุมากกว่า 3 
ปี 
- หลกัประกนัอื่นๆ (ถ้ามี) 
ตามท่ีอาจก าหนดใน
สญัญาเงินกู้  

เง่ือนไขส าคญัของสญัญา
เงินกู้  

- ผู้กู้ ไมด่ าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตไ่ด้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้กู้  
o ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือ
ก่อหนีห้รือก่อภาระ
ผกูพนัทางการเงินอื่นท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการ
ช าระคืนเงินกู้หรือสง่ผล
กระทบตอ่ผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

o ก่อภาระผกูพนัอื่น หรือ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ 

o ท าสญัญาเช่าหรือ
บริการท่ีมีอายมุากกวา่ 
3 ปี (นอกจากได้รับ
ความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้
กู้ ) 

- ผู้กู้ ต้องด ารงอนัดบัความ
น่าเช่ือถือจากทริสเรทติง้
ไมต่ ่ากวา่  A/Stable 

- ผู้กู้ ไมด่ าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตไ่ด้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้กู้  
o ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือ
ก่อหนีห้รือก่อภาระ
ผกูพนัทางการเงินอื่นท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการ
ช าระคืนเงินกู้หรือสง่ผล
กระทบตอ่ผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

o ก่อภาระผกูพนัอื่น หรือ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ 

o ท าสญัญาเช่าหรือ
บริการท่ีมีอายมุากกวา่ 
3 ปี (นอกจากได้รับ
ความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้
กู้ ) 

- ผู้กู้จะไมน่ าทรัพย์ สินท่ี
ปลอดภาระผกูพนัไปก่อ
ภาระผกูพนักบัสถาบนั
การเงินอื่น 
- ผู้กู้จะให้ HEMARAJ 
หรือบริษัทในเครือเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ไมร่ะบ ุ
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืม
ส าหรับการลงทนุ

ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิของ 
WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ของ 
WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมของ AIMIRT4 
ส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก 

ข้อปฏิบติัทางการเงิน - ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน
รวมไม่เกินร้อยละ 35 
- ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA
ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

- ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน
รวมไม่เกินร้อยละ 35 
- ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA
ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

- ด ารงอตัราส่วนการก่อ
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 1.0 
เท่า 
- ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA 
ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

- ด ารงอตัราส่วนการก่อ
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
ตอ่มลูคา่ทรัพย์สินรวมไม่
เกิน ร้อยละ 35 
- ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ี
มีภาระดอกเบีย้ตอ่ 
EBITDA ไมเ่กิน 5 เท่า 
 

 

หมายเหต ุ 1 ข้อเสนอเงินกู้ ยืมของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2 ข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ WHART ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ท่ี 

3 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 และประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน
ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

 3 ข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ซึง่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 และประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

 4 ข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินหลกัครัง้แรก ซึง่มีผล
บงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 และประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีข้อง WHART จากการ
เปรียบเทียบเง่ือนไขหลกัที่ส าคญั ซึ่งได้แก่ อตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการช าระเงินต้น อายุเงินกู้  และหลกัประกนั โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง  (Effective interest rate) ของเงินกู้ยืม
แต่ละฉบบั ซึ่งค านวณมาจากคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้หารด้วยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะกู้ยืมตามที่ระบุในประมาณการงบก าไร
ขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานที่แสดงในหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรกตอ่ประชาชน 
หรือหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ที่น ามาเปรียบเทียบ ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบญัชีที่ได้รวมผลกระทบของส่วนต่างจากอตัราดอกเบีย้ MLR (Interest rate spread) ที่
อาจจะไม่เท่ากันตลอดอายุสญัญาของเงินกู้  และค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้  (Front end fee) ไว้แล้ว ทัง้นีจ้ากการ
ค านวณดงักลา่วพบวา่ ข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีม้ีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง
เท่ากบัร้อยละ 3.00 ขณะที่อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงของเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่น เท่ากบัร้อยละ 3.76 – 4.20 ดงันัน้ จะเห็นว่าข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีม้ีเง่ือนไขอตัราดอกเบีย้ที่ต ่ากวา่เงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ  
 
อย่างไรก็ดี เงินกู้ยืมทัง้หมดนัน้เป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ซึ่งอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ MLR ของสถาบนัการเงินท่ี
ก าหนดในเง่ือนไขของแต่ละเงินกู้ยืม ซึ่งหากอตัราดอกเบีย้ MLR ที่น ามาค านวณค่าใช้จ่ายดอกเบีย้มีจ านวนที่ต่างกนั 
จะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงนัน้ต่างกันไปด้วย ถึงแม้จะมีเง่ือนไขของการกู้ ยืมที่เหมือนกันก็ตาม ทัง้นี ้ความ
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แตกต่างของอตัราดอกเบีย้ MLR ที่ใช้ในการค านวณในประมาณการเกิดขึน้ได้จากความแตกตา่งของช่วงเวลาที่ใช้ใน
การอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR เนื่องจากเงินกู้ยืมที่น ามาเปรียบเทียบเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ต่างกนั ซึ่งนบัตัง้แต่ปี 2558 
จนถึงปัจจุบนั อตัราดอกเบีย้ MLR มีแนวโน้มที่ลดลง (โดยวนัที่ของรายงานผู้สอบบญัชีส าหรับประมาณการงบก าไร
ขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทรัสต์ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน ามาเปรียบเทียบ ได้ถกู
ระบุไว้ในตารางข้างต้น) รวมถึงความแตกต่างของสถาบนัการเงินที่ใช้อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ MLR ซึ่งแต่ละสถาบนั
การเงินอาจมีอตัราดอกเบีย้ MLR ที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเง่ือนไขของข้อเสนอเงินกู้ ยืมของ 
WHART ส าหรับการการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้และเง่ือนไขของเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 นัน้อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR เฉลีย่จากของธนาคารพาณิชย์ 4 แหง่ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ขณะที่เง่ือนไขของข้อเสนอเงินกู้ยืมของ HREIT อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR ของผู้ให้กู้คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) และ AIMIRT อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR เฉลีย่จากของธนาคารพาณิชย์ 5 แหง่ได้แก่ (1) ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และ (4) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (5) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
เมื่อพิจารณาเง่ือนไขอื่นๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืม อนัได้แก่ การช าระเงินต้น พบวา่ ข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับ
การการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีม้ีการช าระเงินต้นแบบช าระคืนทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดสญัญาเงินกู้  และ
สามารถช าระหนีท้ัง้จ านวนหรือแบ่งช าระบางสว่นก่อนครบก าหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งเหมือนกบัเงินกู้ยืม
ส าหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของ WHART และเงินกู้ ยืมของ HREIT ขณะที่เงินกู้ ยืมของ AIMIRT มี
เง่ือนไขที่ต้องช าระเงินต้นคืนทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเงินกู้  ส่งผลให้กองทรัสต์ดงักล่าวอาจขาดความ
คลอ่งตวัในการบริหารสภาพคลอ่งและการทยอยช าระเงินกู้ยืม 
 
ส าหรับการเปรียบเทียบอายสุญัญาเงินกู้  พบวา่ข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้
มีระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2 ปี (ระยะเวลารวมหากเบิกใช้วงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระคืนวงเงินกู้ที่ 1) ซึง่แตกตา่ง
จากเงินกู้ยืมของ WHART ครัง้ที่ 3 เงินกู้ยืมของ HREIT และเงินกู้ยืมของ AIMIRT ซึง่เงินกู้ยืมที่มีระยะเวลานานกวา่จะ
มีข้อดีบางประการ เนื่องจากการด าเนินการขอเงินกู้ ยืมใหม่เมื่อสญัญาเงินกู้ เดิมสิน้สุดอายุนัน้  อาจมีความเสี่ยงที่
กองทรัสต์จะได้รับเง่ือนไขที่ด้อยกว่าสญัญาเงินกู้ ปัจจุบัน ดังนัน้สญัญาเงินกู้ ยืมที่มีระยะเวลานานกว่าจึงมีความ
แน่นอนของค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตที่มากกว่า อย่างไรก็ดี การกู้ ยืมเงินในระยะเวลาที่สัน้ลง เป็นการช่วยลด
ต้นทนุทางการเงินได้ โดยจากการที่ WHART ได้รับอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และได้ด าเนินการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ครัง้ที ่1 ไปเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 นัน้ เป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทนุของ WHART อีกทางหนึง่  
นอกจากนี ้ส าหรับการกู้ยืมเงินในครัง้นี ้WHART ไม่ต้องน าทรัพย์สินท่ีลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ซึง่ 
WHART จะมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผกูพนัมากขึน้ สามารถน าไปเป็นหลกัประกนัในการจดัหาเงินทนุเพื่อลงทนุได้ อนั
เป็นการเพิ่มทางเลอืกส าหรับการก าหนดสดัสว่นการกู้ยืมและการเพิ่มทนุในการลงทนุของ WHART ในอนาคตได้ 
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ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีในครัง้นีข้อง 
WHART มีความเหมาะสม เนื่องจากมีเง่ือนไขการกู้ยืมโดยทัว่ไปไมด้่อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินกู้ยืมของ WHART ที่
มีอยูใ่นปัจจบุนัและเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั 

 

2. ความราบร่ืนและรวดเร็วในการเจรจาข้อตกลงในการกู้ยมื 
เนื่องในช่วงที่ผ่านมา WHART ได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในการลงทนุใน
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมก่อนหน้านี ้ ดงันัน้ การเจรจาขอกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึง่เป็น
สถาบนัการเงินท่ีทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีประสบการณ์ในการติดตอ่เพื่อกู้ยมืเงินมากอ่นหน้านีแ้ล้ว อาจท าให้การ
เจรจาและ/หรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมของ WHART ในครัง้นี ้มีความราบร่ืนและ
รวดเร็วกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอื่นที่ WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 

ข้อด้อยของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
1. เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของทรัสตี  

เนื่องจากทรัสตีมีหน้าที่ควบคมุดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงิน  การก่อ
ภาระผกูพนัใดๆ แก่กองทรัสต์ และการด าเนินกิจการตา่งๆ เพื่อกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ กรณีที่ WHART กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 
(ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ KAsset ซึ่งท าหน้าที่เป็นทรัสตีของ WHART ใน
ปัจจุบนั) อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของทรัสตีซึง่จะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลอืก
ข้อเสนอเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือการเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนั
การเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหว่าง WHART กับเจ้าหนีซ้ึ่งเป็นสถาบนั
การเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคต  
 
อยา่งไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ การเข้าท ารายการเก่ียว
โยงดงักล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ใน
การเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

2. เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีเพิ่มขึน้  
กรณี WHART มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น
ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ WHART เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีเพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจบุนั  ซึง่ WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 2,247.10 ล้านบาท (ยอดหนีค้งค้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561) 
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1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 

(1) ความเป็นธรรมของราคากรณีการลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 
 

WHART มีความประสงค์จะเข้าซือ้ทรัพย์สินจาก WHA จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Central WHA Mega 
Logistics Center วงัน้อย 63 (2) โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (3) โครงการ WHA 
Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบรีุ โดยมีมลูคา่การเข้าลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 4,464.50 ล้านบาท ซึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 2 วิธี ได้แก่ 
1) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 
2) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิแตล่ะรายการ มีรายละเอยีดดงันี ้
 
1) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) 
และบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“SEAI”) โดยรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ
ทัง้ 2 ราย มีวตัถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ทัง้นีผู้้ประเมินราคาอิสระเห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีประเมินมลูค่าที่เหมาะสม 
เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมิน คือ ที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้าส าหรับให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่า
และคา่บริการในอนาคต ผู้ประเมินอิสระทัง้ 2 ราย ได้ประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์ ณ วนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ (วนัท่ี 1 
มกราคม 2562) โดยมีรายละเอียดสมมติฐานหลกัในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย มีดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานโครงการต่างๆ ของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
สมมตฐิาน GRAND SEAI 

โครงการที่เป็นสิทธิการเช่า (ประมาณการเท่ากับอายุสัญญาเช่าหรือเช่าช่วงท่ีดนิคงเหลือ) 
รายได้ค่าเช่า 
และคา่บริการ 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาและ
สิทธิในการต่อสัญญา (ถ้ามี) เม่ือสิน้สุดสัญญา 
ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเท่ากบัระยะเวลาคงเหลือของสญัญา ทัง้นี ้มี
การปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 
 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาและ
สิทธิในการต่อสัญญา (ถ้ามี) เม่ือสิน้สุดสัญญา 
ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเท่ากบัระยะเวลาคงเหลือของสญัญา ทัง้นี ้มี
การปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 

อตัราการเช่า
พืน้ท่ี 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  104                     

สมมตฐิาน GRAND SEAI 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23  
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 

▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95.00 ในปี 2562–
2591 จากนัน้เท่ากับร้อยละ 90.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ 

โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23  
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95.00 ในปี 2562–

2583 จากนัน้เท่ากับร้อยละ 90.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ 

คา่ใช้จ่าย
ด าเนินการ 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสั ง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ คา่ตอ่อายสุญัญา 30 ปี อ้างอิงตามสญัญาเช่า* 
▪ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 
▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสั ง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสัง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ คา่ตอ่อายสุญัญา 30 ปี อ้างอิงตามสญัญาเช่า* 
▪ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 
▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 2.00 ของ

รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสัง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม (เฉพาะคลงัสินค้า) 

อตัราคดิลด โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ร้อยละ 9.50 
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
▪ ร้อยละ 10.00 

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
▪ ร้อยละ 10.00 
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
▪ ร้อยละ 10.00 

โครงการท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 
รายได้ค่าเช่า 
และคา่บริการ 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาและ
สิทธิในการต่อสัญญา (ถ้ามี) เม่ือสิน้สุดสัญญา 
ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาและ
สิทธิในการต่อสัญญา (ถ้ามี) เม่ือสิน้สุดสัญญา 
ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

อตัราการเช่า
พืน้ท่ี 

▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตัง้แต่ปีท่ีถดั

จากปีท่ีสิน้สดุสญัญา 

▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 
คา่ใช้จ่าย
ด าเนินการ 

โครงการ DSG HSIL สระบรีุ 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสั ง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสัง หา ริมท รัพ ย์  
ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  
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สมมตฐิาน GRAND SEAI 
▪ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 2.00 ของ

รายได้รวม 
▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม 
โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบ ริ หารอสั ง หา ริมท รัพ ย์  

ก าหนดใ ห้ เ ป็นตามสัญญาว่ า จ้ า งบ ริ หาร
อสงัหาริมทรัพย์  

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม 

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม 

▪ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม 

▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ
รายได้รวม 

 

อตัราคดิลด ร้อยละ 9.25 ร้อยละ 9.00 
อตัรา
ผลตอบแทน
จากการลงทนุ  

ร้อยละ 7.25 ร้อยละ 7.00 

คา่ใช้จ่ายขาย
ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 3.00 

หมายเหต ุ*  โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึง่มีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายุ
จ านวน 50.00 ล้านบาท (ซึง่จะช าระเม่ือมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ผลการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโครงการตา่งๆ ที่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม ด้วยวิธีคิดลดจากรายได้ของผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 รายสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

สรุปราคาประเมินทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
โดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่คาดว่ากองทรัสต์เข้าลงทุน (1 มกราคม 2562) 

 
ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอสิระ (ล้านบาท) 
GRAND SEAI 

1 โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 2,198.00 2,234.00 
2 โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 863.00 835.60 
3 โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 735.00 656.30 
4 โครงการ DSG HSIL สระบรีุ 462.00 450.00 

รวมมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 4,258.00 4,175.90 
ราคาในการเข้าท ารายการ 4,464.50 
ราคาประเมินสูง (ต ่า) กว่าราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) (4.63) (6.46) 

 
ดงันัน้ การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ด้วยวิธีการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ มีมลูคา่ระหวา่ง 4,175.90 
– 4,258.00 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 4,464.50 ล้านบาท จ านวน 171.00 - 253.10 ล้านบาท หรือต ่า
กวา่คิดเป็นร้อยละ 4.63 – 6.46 
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2) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแตล่ะโครงการท่ีคาดวา่จะได้รับในแต่
ละปี โดยส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่งเป็นการลงทนุในสทิธิการ
เช่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 60 ปี และประมาณ 25 ปี ตามล าดบั และส าหรับ
โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 และโครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 60 ปี และใช้วิธีการประเมินมลูคา่สิน้สดุ (Terminal Value) ณ ปีที่ 60 ส าหรับการ
ประเมินมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานภายหลงัจากปีสิน้สดุดงักลา่ว   
 
ทัง้นี ้สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของโครงการฉบบัปัจจบุนั และร่างสญัญากระท าการของ WHA ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ WHAREM และ WHA รวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่างๆ ของกองทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินแต่ละโครงการ เพื่อประเมินราคาที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการตามสภาพปัจจบุนั โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ
และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ขณะท าการศกึษา ดงันัน้ หากปัจจยัดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีอาจเปลีย่นแปลงตามไปด้วย 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานหลกัในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิมีดงันี ้
 

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
▪ อตัราค่าเช่าและคา่บริการ ส าหรับอาคารคลงัสินค้าที่มีผู้ เช่า อ้างอิงจากสญัญาเช่าปัจจุบนัของแตล่ะอาคาร ส าหรับ

อาคารคลงัสินค้าที่ยงัไม่มีผู้ เช่า และ WHA ตกลงที่จะช าระคา่เช่าและคา่บริการให้แก่กองทรัสต์ตามอตัราคา่เช่าและ
ค่าบริการของตลาดเป็นระยะเวลา 3 ปีหรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว อ้างอิงจากร่างสญัญาตกลงกระท า
การของ WHA ทัง้นี ้เมื่อสญัญาเช่าเดิมสิน้สุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและ
คา่บริการเพิ่มขึน้จากอตัราคา่เช่าเดิม ด้วยอตัราร้อยละ 10.00 หรือร้อยละ 8.00 ทกุๆ 3 ปี และตัง้แตป่ระมาณการปีที่ 
16 จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับลดอตัราการเพิ่มค่าเช่าและคา่บริการเหลือร้อย
ละ 5.00 หรือร้อยละ 4.00 ทุกๆ 3 ปี (อัตราการเติบโตของการปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าบริการลดลงตามโครงสร้าง
สญัญาเช่าเดิมของแตล่ะอาคาร เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพของสนิทรัพย์ที่มีอายกุารใช้งานมากขึน้) 

 
▪ อตัราการเช่าพืน้ที่ ส าหรับอาคารคลงัสินค้าที่มีผู้ เช่าที่อตัราร้อยละ 100.00 โดยภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่าปัจจบุนั 

ส าหรับโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นกรรมสิทธ์ิในระหว่างช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ ก าหนด
สมมติฐานท่ีอตัราร้อยละ 90.00 โดยพิจารณาจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีในปัจจบุนัท่ีร้อยละ 94.29 (ไมน่บัรวมพืน้ท่ีที่ไมม่ี
ผู้ เช่าและ WHA ตกลงที่จะช าระค่าเช่า) และข้อตกลงตามร่างสญัญาตกลงกระท าการที่ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่า
และค่าบริการให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับอาคารคลงัสินค้าที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
ซึ่งด้วยประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจอาคารคลงัสินค้าให้เช่าของ WHA ในฐานะผู้บริหารทรัพย์สิน จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะสามารถหาผู้ เช่ามาทดแทนได้  ส าหรับอตัราเช่าพืน้ที่ภายหลงัปีที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็น
ต้นไป ก าหนดสมมติฐานท่ีอตัราร้อยละ 85.00 เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพของทรัพย์สนิท่ีมีอายกุารใช้งานมากขึน้  
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ในขณะที่โครงการที่เป็นสิทธิการเช่าในระหว่างช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ ก าหนดสมมติฐานท่ี
อตัราร้อยละ 90.00 ส าหรับอตัราเช่าพืน้ท่ีภายหลงัปีที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็นต้นไป ก าหนดสมมติฐานท่ี
อตัราร้อยละ 85.00 ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 6 ปีก่อนที่จะสิน้สดุการเช่าช่วงที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีการ
ปรับอัตราการเช่าเพื่อให้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ผู้ เช่าอาจไม่ต่อสญัญา หรือจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ยากกว่า โดย
ก าหนดสมมติฐานในช่วง 3 ปีแรกที่ร้อยละ 75.00 และในช่วง 3 ปีสดุท้ายของสญัญาเช่าที่ดิน ร้อยละ 50.00 

 
▪ รายได้จากการให้พืน้ท่ีหลงัคาเพื่อใช้ติดตัง้แผงพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และ

โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่ปัจจบุนัยงัไมม่ีผู้ เช่า อยา่งไรก็ดี เจ้าของทรัพย์สนิตกลงที่จะช าระคา่เช่า
พืน้ที่หลงัคาเป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะหาผู้ เช่ามาเช่าแทนได้ อ้างอิงจากร่างสญัญาตกลงกระท าการของ 
WHA 

 

2. รายได้ดอกเบีย้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบีย้จากเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่า ด้วยอตัราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 1.30 
อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน ซึง่ประกอบไปด้วย 
▪ ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นค่าธรรมเนียมวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก

ทาง WHAREM โดยก าหนดให้อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอตัราการเติบโตร้อยละ 1.50 ต่อปี และ
จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ทัง้นีค้่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ
ในสว่นท่ีไมเ่ป็นสาระส าคญั (Minor repairment or maintenance) คา่คอมมิชชัน่ คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่
เบีย้ประกนั คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง และภาษีโรงเรือนของผู้ เช่าบางรายตามสญัญา 

▪ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณการให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการคลงัสินค้า ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่มีอายุอาคารประมาณ 13 ปี 
ประมาณการให้เทา่กบัร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการคลงัสนิค้า 

▪ เงินส ารองเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาใหญ่ ประมาณการให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการคลงัสินค้า ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึ่งเป็นคลงัสินค้าแบบห้องเย็น มีระบบควบคมุ
อณุหภมูิ ประมาณการให้เทา่กบัร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการคลงัสนิค้า 

▪ คา่เช่าที่ดิน ในปีที่ 30 ของประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายไุปอีก 30 ปีของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 เป็นจ านวน 50.00 ล้านบาท 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทรัสต์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่ใช้จ่ายในการจดัการกองทรัสต์ ซึง่ประกอบด้วย 
▪ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ อ้างอิงจากอตัราที่คาดวา่จะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่เกินร้อยละ 0.25 

ตอ่ปีของราคาทนุของทรัพย์สนิหลกัของ WHART)  
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▪ ค่าธรรมเนียมทรัสตี อ้างอิงจากอตัราที่คาดวา่จะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของราคา
ทนุของทรัพย์สนิหลกัของ WHART)  

▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้างอิงจากอตัราที่คาดว่าจะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของเงินทนุจดทะเบียนของ WHART)  

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET annual fee) และ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ อ้างอิงตามประมาณการของ WHAREM โดยมีอตัราเติบโตที่ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่ใช้จา่ยในการเข้าท ารายการซือ้สนิทรัพย์เพิ่มเติม ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ยืม ค่าการตลาด ค่าบริการของที่ปรึกษาต่างๆ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ เป็นต้น 
อ้างอิงตามประมาณการของ WHAREM 

 
6. ดอกเบีย้จ่าย 

กองทรัสต์ใช้แหล่งเงินทนุในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมครัง้นีจ้ากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงิน
ประกนัการเช่าทรัพย์สิน โดยมีสมมติฐานการกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไมเ่กินจ านวน 1,750.00 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย
จากเงินกู้ยืมดงักลา่ว ค านวณตามอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ลบด้วยอตัราคงที่ ตามที่ได้รับข้อเสนอจาก
ธนาคารกสกิรไทย 
 

7. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงนิสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดส าหรับโครงการที่เป็นกรรมสิทธิ
ภายหลงัระยะเวลาประมาณการว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จะยงัคงด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั
ตอ่ไปอีกในอนาคต โดยมีอตัราการเติบโตเทา่กบัร้อยละ 1.00 ตอ่ปี และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative 
basis) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของรายได้คา่เช่าและคา่บริการในปีสดุท้ายของระยะเวลาประมาณการท่ีถกูปรับลดเพื่อ
สะท้อนสภาพทรัพย์สนิท่ีมีอายกุารใช้งานมากขึน้ 

 
8. อัตราคดิลดกระแสเงนิสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทนุทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของกองทนุรวม (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถ
ค านวณได้ตามสมการดงันี ้

 

WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1-t) x [D/(D+E)] 
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อย่างไรก็ตาม ในการค านวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัจ าเป็นต้องค านวณหาค่า Ke ซึ่งค านวณได้จาก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี ้

 
โดยที ่

Rf = อัตราดอกเบีย้ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เท่ากับร้อยละ 
3.38 ตอ่ปี (ที่มา: www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนของหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
อ้างอิ งค่า เบต้าของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์  และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีระยะเวลาซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เกินกว่า 1 ปี ประกอบกบัมีการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า
คล้ายคลงึกนักบัสนิทรัพย์ของ WHART ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TREIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอมตะซมัมิทโกรท (“AMATAR”) และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหม
ราชอินดสัเตรียล (“HPF”) ย้อนหลงั 1 ปี ถึง ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 (ที่มา: Bloomberg) 
จากนัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ดยน าโครงสร้าง
เงินทนุของกองทนุอสงัหาฯ หรือกองทรัสต์ แตล่ะกองออกตามสมการ (Unleverage Beta 
= Leverage Beta / (1+(1-tax)x (D/E)กองทนุอสงัหาฯ/กองทรัสต์) จะได้คา่ Unleverage Beta และ
น าโครงสร้างเงินทนุของ WHAPF เข้าไปแทนตามสมการ Leverage Beta = Unleverage 
Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHAPF ซึง่จะได้คา่เบต้าเทา่กบั 0.5266 

Rm
  

= อตัราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดย
เฉลี่ยของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตัง้แต่ปี 2526 – 2560 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 
14.74 (ที่มา: www.set.or.th และการค านวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 
 

 โดยรายละเอียดการค านวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี ้
 

การค านวณอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (Ke) 
ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมติฐานที่ใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.38% 
Risk Premium (Rm – Rf) (2) 14.74% 
 (3) 0.5266 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 9.36% 
 



Ke = Rf + (Rm – Rf) 
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ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วย (Ke) ท่ีค านวณได้ดงัแสดงในตารางข้างต้นเท่ากบัร้อยละ 9.36 และเมื่อน าค่า Ke 
ไปค านวณหา WACC จะได้คา่อตัราคิดลดเทา่กบัร้อยละ 7.22 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 
 

Ke = อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วย ค านวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเทา่กบัร้อยละ 9.36 

Kd = ต้นทุนทางการเงินของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 3.25 ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉลีย่ของกองทรัสต์ WHART 

t = ก าหนดให้ไม่มีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เนื่องจากกองทนุรวมไม่เสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

D/(D+E) = อตัราสว่นหนีส้ินเป้าหมายของกองทนุรวมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจาก
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวมตามนโยบายของ WHART ที่อตัราร้อยละ 35.00 

 
การค านวณต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ของกองทรัสต์ WHART 

ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมติฐานที่
ใช้ Cost of Equity หรือ Ke (1) 9.36% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 3.25% 
D/(D+E) (3) 35.00% 
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคลหรือ t (4) - 
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 7.22% 

 
จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและมลูคา่ของทรัพย์สนิได้ดงันี  ้
 

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ WHART จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม 
หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 285.05 289.72 305.56 302.47 307.98 322.79 326.94 328.98 345.21 349.37 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 285.82 290.48 306.33 303.24 308.75 323.55 327.71 329.75 345.97 350.14 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 24.86 25.05 25.51 25.58 25.80 26.24 26.46 26.56 27.05 27.28 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 260.96 265.43 280.82 277.65 282.96 297.31 301.25 303.18 318.92 322.85 

 
 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 349.37 369.29 376.16 383.13 405.00 412.23 419.07 437.76 431.87 403.64 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 350.14 370.06 376.93 383.89 405.77 412.99 419.83 438.53 432.64 404.41 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 27.36 27.94 28.23 28.50 29.12 29.43 29.70 30.26 30.29 29.77 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 322.77 342.12 348.69 355.40 376.65 383.56 390.14 408.27 402.34 374.64 
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หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 ปีที่ 26 ปีที่ 27 ปีที่ 28 ปีที่ 29 ปีที่ 30 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 415.27 419.38 400.21 411.86 416.04 357.14 367.76 371.37 374.64 386.16 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 416.03 420.14 400.98 412.62 416.80 357.90 368.53 372.13 375.41 386.92 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 30.17 30.42 30.16 30.58 30.83 24.93 25.27 25.49 25.68 76.07 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 385.86 389.73 370.81 382.05 385.97 332.97 343.25 346.64 349.73 310.85 

 
 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 31 ปีที่ 32 ปีที่ 33 ปีที่ 34 ปีที่ 35 ปีที่ 36 ปีที่ 37 ปีที่ 38 ปีที่39 ปีที่ 40 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 389.94 393.37 405.46 409.45 413.04 425.73 429.91 433.71 447.02 451.41 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 390.70 394.14 406.22 410.21 413.81 426.50 430.68 434.47 447.79 452.17 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 26.44 26.64 27.06 27.30 27.51 27.95 28.20 28.43 28.89 29.16 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 364.26 367.50 379.17 382.91 386.30 398.55 402.47 406.05 418.90 423.02 

 
 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 41 ปีที่ 42 ปีที่ 43 ปีที่ 44 ปีที่ 45 ปีที่ 46 ปีที่ 47 ปีที่ 48 ปีที่49 ปีที่ 50 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 455.38 469.39 473.98 478.16 492.85 497.69 502.07 517.49 522.57 527.18 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 456.15 470.15 474.75 478.92 493.61 498.46 502.83 518.26 523.33 527.95 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 29.39 29.88 30.17 30.41 30.93 31.23 31.49 32.03 32.36 32.64 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 426.76 440.27 444.58 448.51 462.69 467.23 471.34 486.22 490.98 495.31 

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 51 ปีที่ 52 ปีที่ 53 ปีที่ 54 ปีที่ 55 ปีที่ 56 ปีที่ 57 ปีที่ 58 ปีที่59 ปีที่60 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 543.37 548.70 553.53 570.55 562.65 567.72 585.41 555.38 560.69 578.82 
รายได้ดอกเบีย้ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
รวมรายได้ 544.13 549.47 554.30 571.32 563.41 568.49 586.17 556.15 561.46 579.58 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน
และจดัการกองทรัสต์ 33.21 33.55 33.84 34.44 34.39 34.71 35.34 34.63 34.96 35.61 
Terminal Value - - - - - - - - - 7,695.98 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 510.93 515.92 520.46 536.87 529.02 533.78 550.83 521.52 526.50 8,239.95 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 4,650.12          
หกั คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติม
ของกองทรัสต์ (169.10)          
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 4,481.02          
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ดงันัน้ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้จากการค านวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมลูค่า
เท่ากับ 4,481.02 ล้านบาท โดยมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินสงูกว่าราคาในการเข้าท ารายการในครัง้นีท้ี่ 4,464.50 ล้านบาท 
เป็นจ านวน 16.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 7.24 ซึ่งสงู
กวา่ต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ WHART 
 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์คา่ความไว (Sensitivity Analysis) ส าหรับการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตา่งๆ ดงันี  ้
 

การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis)  

 
มูลค่าของทรัพย์สนิ 
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(ล้านบาท) 
กรณีที่ 1 ปรับอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ภายหลงัสิน้สดุสญัญาปัจจบุนัลดลง

และเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 
4,412.77 – 4,549.28 

กรณีฐาน 4,481.02 
กรณีที่ 2 ปรับอตัราค่าเช่า ตัง้แต่ปีที่ 16 โดยปรับลดอตัราการเติบโตของค่าเช่าให้เท่ากับ

ร้อยละ 2.50 หรือ 2.00 ทกุ 3 ปี และปรับเพิ่มอตัราการเติบโตของคา่เช่าให้เทา่กบั
ร้อยละ 7.50 หรือ 6.00 ทกุ 3 ปี จนสิน้สดุประมาณการ 

4,294.97 – 4,704.09 

 

 

จากการวิเคราะห์คา่ความไวจะได้มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ท่ีระหวา่ง 4,294.97 – 4,704.09 ล้านบาท 
 

สรุปความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
 

จากผลการประเมินราคาทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม ด้วยวิธีการประเมินมลูคา่ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินราคาทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิมเติม 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินสูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 4,175.90 – 4,258.00 (6.46) – (4.63) 
2. วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 4,294.97 – 4,704.09 (3.80) – 5.37 
 

เนื่องจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเสมือนการน าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุมาบริหารงานภายใต้ต้นทนุของกองทรัสต์ โดยพิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายในการบริหารและจดัการกองทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการประมาณการ และน ากระแสเงินสดมาคิดลดด้วย
ต้นทุนถัวเฉลี่ยของกองทรัสต์ ในขณะที่ผู้ประเมินราคาอิสระพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของทรัพย์สินเพียง
อย่างเดียว ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม โดยเห็นว่าการประเมินราคา
ราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหมาะสม โดยมลูค่าทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นีม้ี
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มูลค่ารวมเท่ากับ 4,294.97 – 4,704.09 ล้านบาท ซึ่งราคาในการเข้าท ารายการที่ 4,464.50 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาที่
เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 
(2) ความเป็นธรรมของราคากรณีการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
จากที่กลา่วไว้ในสว่นเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและบคุคลภายนอกส าหรับการแตง่ตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ปรากฎในข้อ 1.2.3 (2) ของสว่นที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ อตัราการเรียกเก็บคา่ตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHA มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล ตามความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณา
เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกับ WHART ครัง้นี ้กับอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ในปัจจบุนั อีกทัง้ใช้เกณฑ์การคิดค านวณเชน่เดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวา่อตัราการเรียกเก็บคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHA มีความเหมาะสม 

 
(3) ความเป็นธรรมของราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กรณีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 

WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดยีวกนัของ WHA 
จากที่กลา่วไว้ในสว่นเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและบคุคลภายนอกส าหรับส าหรับการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกนัของ WHA (ปรากฎในข้อ 1.2.3 (3) ของ
สว่นที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ การก าหนดราคาที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ก าหนดราคี่เสนอ
ขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์
ดงักลา่วมีความเหมาะสม 
 
(4) ความเป็นธรรมของราคากรณีการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัทรัสตี  
จากที่กลา่วไว้ในสว่นเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและบคุคลภายนอกส าหรับส าหรับการ
กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  (ปรากฎในข้อ 1.2.3 (4) ของส่วนที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 
ข้อเสนอเงินกู้ ของสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีมีเง่ือนไขส าคัญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกับเงินกู้ ยืมของ
กองทรัสต์อื่นท่ีมีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่อตัราดอกเบีย้รวมคา่ธรรมเนียมการ
จดัหาเงินกู้ตลอดระยะเวลาของสญัญาดงักลา่วจากการพิจารณาอตัราดอกเบีย้แท้จริงในการกู้ยืมมีความเหมาะสม 
 
1.3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

 
(1) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA  จากร่างสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง อนัได้แก่ ร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง  ร่างสญัญาเช่าทรัพย์สนิ ร่างสญัญาเช่าช่วงที่ดิน ร่างสญัญา
เช่าอาคาร ร่างบนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเชา่ชว่งที่ดิน ร่างสญัญาซือ้ขายเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ ร่างสญัญาจ านองที่ดินและสิง่
ปลกูสร้าง และร่างสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่มีรายละเอียดปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี ้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ครัง้นี ้มีความเหมาะสม เนื่องจากเง่ือนไขและ/หรือ
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ข้อก าหนดหลายประการของร่างสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA เป็นเง่ือนไขและ/หรือ
ข้อก าหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART  ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิซึง่มีสภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัก่อนการเข้า
ท ารายการ  รวมทัง้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดที่จะเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทนุตามวัตถปุระสงค์ที่
วางไว้ อนัได้แก่ การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม  และ/
หรือเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงกันตามความสมคัรใจ  ซึ่ง
เง่ือนไขดงักลา่วมิได้ท าให้ WHART เสยีประโยชน์  เช่น   
o ข้อก าหนดที่ WHA ตกลงจะช าระคา่เช่าอาคารคลงัสนิค้าและพืน้ท่ีเช่าหลงัคาที่ไมม่ีผู้ เชา่ ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ใน

อตัราที่ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63) ส าหรับพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้า และ 
25 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคา นบัจากวนัท่ี WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ โดย WHA และหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกบั WHA 
สามารถใช้สิทธิเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ โดยการใช้สิทธิเช่าหลงัคานัน้ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่ 
WHART เข้าลงทนุ และมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ตกลงจะช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว รวมทัง้ WHA ตกลง
วางเงินประกันการเช่าและการบริการส าหรับเพื่อเป็นการประกันการช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าที่ไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวด้วย 
นอกจากนี ้กรณีระยะเวลาเช่าของผู้ เช่ารายใหม่หรืออัตราค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหม่ (ซึ่งเข้าเป็นผู้ เช่าแทน WHA ใน
อาคารหรือพืน้ท่ีหลงัคาที่วา่ง ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ) น้อยกวา่ระยะเวลาที่เหลอืของ 3 ปี หรือ 25 ปี หรือมีอตัราค่า
เช่าต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ก าหนด  WHA ตกลงจะรับผิดชอบค่าเช่าหรือค่าเช่าสว่นที่ขาดจนครบก าหนดระยะเวลาเช่า
อาคารและพืน้ท่ีหลงัคาที่คงเหลอื  

o ในวนัโอนกรรมสทิธิและก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ WHA ต้องด าเนินการให้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขายปราศจากภาระ
ผกูพนั การรอนสิทธิ ไม่ตกอยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีข้อพิพาทใด ๆ มีทางเข้าออกสูท่างสาธารณะในสภาพท่ีดี
และเหมาะสมกบัการใช้งานของทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย โดยในกรณีที่ผู้จะซือ้เห็นวา่สภาพของทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายอยูใ่นสภาพ
ที่เสียหาย หรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั WHART มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 
จนกวา่ผู้จะขายจะด าเนินการแก้ไขความเสยีหาย หรือความช ารุดบกพร่องดงักลา่ว โดยผู้จะขายมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจาก รวมทัง้ WHA จะโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้
สญัญาเช่าและสญัญาบริการที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะซือ้ขาย และเงินประกันคงเหลือที่ได้รับจากผู้ เช่าภายใต้
สญัญาเช่าและสญัญาบริการให้แก่ WHART  

o WHART มิสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทุนได้ หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย
ได้รับความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สนิที่ซือ้ขายมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอยา่ง
มีนยัส าคญั  

o ข้อก าหนดให้ WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ขณะที่  WHA เป็นผู้ รับผิดชอบค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายและค่าอากรแสตมป์อนัเก่ียวกบัการการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตามสญัญานีจ้าก WHA มายงั WHART รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนมิเตอร์น า้ และมิเตอร์
ไฟฟา้ของกรณีผู้ เช่ารายยอ่ยไมป่ระสงค์จะเป็นเจ้าของมิเตอร์ 

o ข้อตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขนักบักิจการของ WHART ในช่วงที่ยงัท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART 
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART  WHA จะต้องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้แก่ลกูค้าก่อน  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  115                     

o ข้อตกลงที่ WHA ตกลงจ านองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินท่ีตัง้ของโครงการ 
WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกลา่ว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับหนี ้
หรือค่าเสียหายที่จะเกิดขึน้จากการเรียกร้องให้ WHA ปฏิบตัิตามข้อตกลงในการให้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สิน
ดงักลา่วแก่ WHART ออกไปเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมทัง้หนีห้รือค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่ WHA ผิดข้อตกลงเร่ือง
การให้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินที่เช่า ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
อาจมีหรือาจเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเง่ือนไขในการเข้าท ารายการและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA 
จ านวน 4 รายการในครัง้นี ้กบัการเข้าลงทนุในครัง้แรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557  การเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เมื่อ
เดือนธนัวาคม 2558 การเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เมื่อเดือนธนัวาคม 2559 และการเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผา่นมา พบวา่ เง่ือนไขส าคญัมีความคล้ายคลงึกนัหรือก าหนดขึน้โดยใช้หลกัการเดียวกนั เช่น 
o ข้อก าหนดต่างๆ ในสญัญาตกลงกระท าการ เช่น  ข้อตกลงที่ WHA จะช าระคา่เช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ที่หลงัคาที่

ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี นบัจากวนัที่ WHART เข้าลงทนุ ข้อตกลงที่ WHA 
จะไม่แข่งขนักับกิจการของกองทรัสต์ โดย WHA จะต้องเสนอทรัพย์สินของ WHART ให้แก่ลกูค้าก่อน (รายละเอียด
ปรากฎตามที่กลา่วไว้ข้างต้น) เป็นต้น 

o การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขในการว่าจ้างให้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้เช่น การประเมินผลการด าเนินงาน ขอบเขตการบริหารจัดการทรัพย์สิน มี
หลกัการเช่นเดียวกนักบัการวา่จ้างให้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทนุครัง้แรก ทรัพย์สินที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 (รายละเอียดปรากฎตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) มาจากคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่
ก าหนดไว้แน่นอนรายปี โดยจะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

o ข้อก าหนดในสญัญาจะซือ้จะขาย และสญัญาโอนสิทธิการเช่า เช่น  ความรับผิดชอบของ WHART และ WHA ในการ
ช าระคา่ใช้จ่ายและภาษีอากรตา่งๆ  หน้าที่และค ารับรองของ WHA ที่ต้องด าเนินการให้ทรัพย์สนิปลอดภาระและพร้อม
ต่อการเข้าลงทุนของ WHART เป็นต้น ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์และ/หรือสิทธิการเช่าดงักล่าว
เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดโดยสว่นงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผลลพัธ์การค านวณคา่ใช้จ่ายและภาษีอากรของการลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้นี ้อาจมีความแตกต่างจากการเพิ่มทนุในแต่ละครัง้ ตามมลูคา่ทรัพย์สินในการเข้าท ารายการ และสดัสว่น
รูปแบบกรรมสทิธ์ิ Freehold และ Leasehold ของสนิทรัพย์ที่มีความแตกตา่งกนั 
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(2) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA  ที่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้จากร่างสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังที่ปรากฎใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ข้อก าหนดต่างๆ ในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่เข้า
ลงทนุในครัง้นีไ้ด้อยา่งราบร่ืนทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็นข้อก าหนดที่จะช่วยควบคมุดแูลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีประสทิธิภาพและเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนด
ที่เหมือนกบัสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินท่ี WHART เข้าลงทนุในครัง้แรก เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เช่น  
o ก าหนดให้ค่าจ้างบริหารทรัพย์สินไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  และ WHA สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคมุงาน
ปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้าง กรณี WHAREM 
มอบหมายให้ WHA ควบคมุงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สนิอื่นที่มิได้มาจาก 
WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

o ข้อตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขนักบักิจการของ WHART ในช่วงที่ยงัท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART 
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART  WHA จะต้องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้แก่ลกูค้าก่อน  

o ก าหนดให้คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคญั13 ค่าเบีย้ประกัน (ยกเว้นกรณีเบีย้ประกนัที่สงูกว่าปกติอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งเมื่อผู้จดัการ
กองทรัสต์และทรัสตีเห็นชอบต่อเบีย้ประกนัดงักล่าวแล้ว WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกนัเฉพาะจ านวนที่
เพิ่มขึน้) คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง คา่ภาษีโรงเรือน เป็นต้น 

o ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทกุๆ  3 ปี ของวนัท่ี WHART 
เข้าลงทุน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัริมทรัพย์เช่นเดียวกันกบัทรัพย์สินหลกัที่
ลงทนุในครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 

จากเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA มีความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 คา่ใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ ในสว่นท่ีไม่เป็นสาระส าคญั เช่น คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาความสะอาด ดแูลรักษาสวน การรักษา
ความปลอดภยั การดแูลบ ารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคารท่ีไม่มีผู้ เช่าและภายนอกอาคาร เป็นต้น 
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(3) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่ม
เดียวกันของ WHA 

 
ด้วยเง่ือนไขส าคญัตา่งๆ ของการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บคุคลกลุม่เดียวกนัของ WHA 
มีเง่ือนไขที่เทียบเคียงกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป อย่างไรก็ดี ในกรณี
ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครบตามสดัสว่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นที่มีความประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีเ้พื่อให้ครบตามสดัส่วนเดิม อาจได้รับการจัดรรพร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไม่ก็ได้ ดงันัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคล

กลุ่มเดียวกันของ WHA มีความเหมาะสม เพื่อให้ WHA สามารถปฎิบตัิตามข้อตกลงที่จะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจาณา
ผลกระทบในด้านสัดส่วนการถอืหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถือหน่วยเดิมไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
 
(4) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสตี  

 

ด้วยเง่ือนไขส าคัญต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีในครัง้นีไ้ม่ด้อยกว่าเมื่อ
เทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART อีกทัง้ มีเง่ือนไขที่ส าคญัคล้ายคลงึ
กบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของ WHART ที่
ผ่านมา อีกทัง้ การกู้ยืมเงินในครัง้นี ้WHART ไม่ต้องน าทรัพย์สินที่ลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม (รายละเอียด
ปรากฏในข้อ 1.2.3 (4) ของสว่นท่ี 1 ของรายงานฉบบันี)้ ขณะทีเ่ง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดอื่นเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
วา่ เงื่อนไขในการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมีความเหมาะสม 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  118                     

ส่วนที่ 2  สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการตา่งๆ ดงันี ้
 
o การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้แก่ WHART ทนัทีภายหลงัการเข้าลงทนุ เนื่องจากทรัพย์สินที่

จะลงทนุดงักลา่วปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยร้อยละ 94.29 (ไม่รวมพืน้ที่เช่าหลงัคา) และ
ส าหรับอาคารคลงัสินค้า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ซึ่งปัจจุบนัมีผู้ เช่าเต็มพืน้ที่แล้ว) และพืน้ที่เช่า
หลงัคาอาคารคลงัสนิค้า (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) ที่ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHA และ/หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าเสมือนเป็นผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่า
หลงัคาอาคารคลงัสินค้า นบัแต่วนัที่ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สิน นอกจากนี ้สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุใน
ครัง้นี ้มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย
ประมาณ 7.51 ปี นบัจากวนัที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทนุ (ไม่รวมสว่นที่ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงจะ
ช าระคา่เช่าแทน กรณีไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และระยะเวลาในการตอ่อายกุารเช่า) ประกอบกบัสนิทรัพย์
ดงักลา่วมีข้อได้เปรียบด้านที่ตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่
ส าคญัแหง่หนึง่ของประเทศ ท าให้ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นท่ีต้องการของตลาด ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับรายได้คา่เชา่
และค่าบริการจากทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ 
โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึง่เป็นโครงการในท าเลที่ตัง้ใหม ่สนบัสนนุให้ WHART ลดการกระจกุตวั
และเพิ่มการกระจายความเสีย่ง ซึง่ในกรณีทรัพย์สนิดงักลา่วมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) และอตัราคา่เช่า
เป็นไปตามแผนงานท่ี WHART วางไว้ จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหนว่ยทรัสต์
ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้ของ WHART ในอนาคต 

2. ท าให้ WHART มีขนาดสนิทรัพย์ และรายได้จากการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึง่อาจช่วยเพิ่มความ
เช่ือมัน่และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนกัลงทนุ ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้
นัน้ เป็นปัจจยัหนึง่ที่อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  

3. ราคาเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่ไมเ่กิน 4,464.50 ล้านบาท อยูใ่นช่วงราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ากบั 4,294.97 – 4,704.09 ล้านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายตุิธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้  

4. ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทุนทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เท่ากับ 0.75 
บาทตอ่หนว่ย (ไมร่วมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.04 บาทตอ่หนว่ย) ซึง่เทียบเคียงได้กบักรณี WHART มิได้มีการ
ลงทนุในทรัพย์สนิใดๆ เพิ่มเติม (พิจารณารายได้จากทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัของ WHART จ านวน 20 รายการ) ซึง่จะ
มีประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกที่ 0.75 บาทตอ่หนว่ย (ไมร่วมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 
0.04 บาทตอ่หนว่ย) 

5. เง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิซึง่มีสภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั และเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จาก
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การเข้าลงทนุตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ และ/หรือเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็น
เง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ  ซึ่งเง่ือนไขดงักลา่วมิได้ท าให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA และ/
หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงช าระค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคาที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ 
และ WHA ตกลงจ านองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดินที่ตัง้ของโครงการ WHA 
พระราม 2 กม. 35 รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นท่ีเช่าของโครงการดงักลา่ว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกนัการให้สทิธิตอ่อายุ
สญัญาเช่าทรัพย์สนิดงักลา่วออกไปเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นต้น อีกทัง้ เง่ือนไขส าคญัมีความคล้ายคลงึกนัหรือก าหนด
ขึน้โดยใช้หลกัการเดียวกนักบัเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทุนทรัพย์สนิครัง้แรก การ
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  
 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. WHART จะมีภาระหนีส้ินเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสงูสดุตามมติ

คณะกรรมการที่ไม่เกิน 1,780.00 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 39.87 ของมลูค่าเข้าลงทนุสงูสดุ โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงินส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไมเ่กิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระเงินกู้ยืมวงเงินท่ี 1 อีก 1 ปี รวมทัง้สิน้ 2 
ปี เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น ทัง้นี ้WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อน าเงินกู้ดงักลา่วมาช าระหนีเ้งินกู้ ข้างต้นตอ่ไปได้  

2. ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  (Control dilution)  
ประมาณร้อยละ 13.22 (รายละเอียดปรากฎในส่วนที่  1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี )้ นอกจากนี ้กรณีที่ราคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต ่ากว่าราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของ
หนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่เข้าลงทุนในครัง้นีไ้ด้ตาม
แผนงานที่วางไว้  ซึ่งอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่า เช่น ไม่สามารถจดัหาผู้ เช่าราย
ใหม่ส าหรับทรัพย์สินที่ยงัไม่มีผู้ เช่าแทน WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ ภายหลงั
สิน้สดุระยะเวลาเช่า 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสนิค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาไม่สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้ เช่าเดิมได้ หรือผู้ เช่าต่ออายุสญัญาเช่าด้วยอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขที่ด้อยลง เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระดับและความต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

4. ความเสีย่งจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สนิ กรณี WHART ไมส่ามารถใช้สทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิโครงการ 
WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าสว่นแรก 30 ปี ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม อยา่งไร
ก็ดี เนื่องจาก WHA ตกลงจะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนือ้ที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดินที่ตัง้ของโครงการ 
WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดงักล่าว มาจ านองเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตาม
สญัญาเช่าทรัพย์สินของ WHA ที่ให้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าแก่ WHART ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสญัญาดงักลา่ว  WHART 
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จะได้รับค่าชดเชยสงูสดุเท่ากับความเสียหายที่ไม่ได้รับสิทธิในการต่อสญัญาเช่า  ดงันัน้ เง่ือนไขตามสญัญาจ านอง
ดงักลา่วจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ WHART ได้ในระดบัหนึง่ 

5. ความเสีย่งจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้าที่เพิ่มเติม กรณีสญัญาเช่าที่ดินหลกัหรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอด
ที่หนึ่ง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 
โดยการลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินทอดที่สอง นอกจากจะมีความเสี่ยงที่สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สอง จะถกูยกเลกิ
หรือสิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแล้ว WHART ยงัมีความเสีย่งในลกัษณะเดียวกนัตอ่สทิธิการเช่าที่ดิน
หลกัและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง เพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ดี WHART อยู่ระหว่างเจรจากบับริษัท ท๊อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (“เจ้าของที่ดิน”) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“ผู้ เช่าที่ดินหลกั”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จ ากดั (“ผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้รับสิทธิการเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ เช่าที่ดินหลกั 
กรณีผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึง่ ผิดสญัญากบัผู้ เช่าที่ดินหลกั หรือเข้าสวมสทิธิเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ เช่า
ที่ดินหลกัผิดสญัญากบัเจ้าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้าลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดย WHART ต้องจดัให้มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์อนั
เนื่องจากการลงทนุเพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
โดยหาก WHART สามารถเจรจากบัเจ้าของที่ดิน ผู้ เช่าที่ดินหลกั และผู้ เช่าช่วงทอดที่หนึง่ เพื่อให้มีข้อตกลงหรือเง่ือนไข
เพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงตามนโยบายดงักลา่วได้ จะเป็นการช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อ WHART ได้ใน
ระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมหากต้องเข้าด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาหรือเข้าสวมสทิธิ
เป็นผู้ เช่าที่ดินโดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ (แล้วแตก่รณี) เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ การลงทนุ
ในสทิธิการเช่า และการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงทอดที่หนึง่ 

6. อาจก่อให้เกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองเง่ือนไข
ในการเข้าท ารายการต่างๆ กับ WHA ทัง้ในส่วนราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทานข้อมลูและสญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิและอปุกรณ์หลกัของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิม่เตมิ 
รวมทัง้ราคาในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว
จะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานีเ้ป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงัที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ 
WHA  มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยา่งไรก็ดี 
WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทตน 

ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
พร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  
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2. ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทางธุรกิจ และการ
ปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 

3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืม
เงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั
ของ WHART 

 
นอกจากนี ้WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัดภายใต้สญัญาเช่าหลกั) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดัภายใต้สญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงโอนสทิธิ
และหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ สญัญาเช่าชว่ง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู ่(Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว   
 
o การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ด้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้  
เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานมากวา่ 10 ปี 

2. มีความคลอ่งตวัในการประสานงานและการด าเนินการตา่งๆ เพื่อร่วมกนับริหารจดัการทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART 
ภายหลงัการเข้าท ารายการ มากกว่าเมื่อเทียบกบัการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหวา่ง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่นมา 

3. เกิดการประหยดัตอ่ขนาดในการจดัหาสนิค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาและ/หรือการซอ่มบ ารุงทรัพย์สนิให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหาประโยชน์ จากการที่ทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายเดียว 

4. ข้อก าหนดในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจดัการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทนุในครัง้นีไ้ด้อย่างราบร่ืนทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็น
ข้อก าหนดที่จะช่วยควบคมุดแูลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
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สงูสดุของกองทรัสต์ นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดที่เหมือนกบัสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทุนครัง้แรก การเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ขณะที่
อตัราการเรียกเก็บคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล ตามความเห็นของผู้จดัการ
กองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบั WHART ครัง้นี ้กบัอตัรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจบุนั  
  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการวา่จ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว
จะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ชว่ยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้า
ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
  
ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิ
ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ 
 
o การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน โดยส าหรับการเข้าลงทุนแต่ละครัง้ WHA ตกลงจะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

2. สร้างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีโอกาส
ส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 
 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสดัสว่นการถือหน่วยในกรณีผู้
ถือหน่วยเดิมไมไ่ด้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม รวมถึงอาจเกิด
ข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือเง่ือนไขการ
เสนอขาย อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการ
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ก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อ
ประชาชนทั่วไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ WHAREM อาจจะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เกินสิทธิดงักล่าวตามเห็นสมควรพร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไมก็่ได้ 
 
ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกบั WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการ
ในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจาณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถือ
หน่วยเดิมไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน 
(Public Offering) 
  
o การกู้ยมืเงนิของ WHART 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เง่ือนไขส าคญัต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ ง WHAREM ได้รับใน

ปัจจุบัน เช่น อัตราดอกเบีย้ ลักษณะการช าระเงินต้น การให้หลักประกัน ไม่ด้อยกว่า และเป็นเง่ือนไขทั่วไปเมื่อ
เทียบเคียงกับเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ WHART (อ้างอิงตามข้อมูลที่
เปิดเผยในสาธารณะ) และคล้ายคลงึกบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทนุ
ในทรัพย์สินครัง้ที่ 3 ของ WHART ที่ผ่านมา (การเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้นีก้ับเงินกู้ ยืม
ของ WHART ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั ปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.2.3 ของรายงานฉบบันี)้ 

2. WHART ไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัการกู้ยืม  
3. เป็นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่มีต่อสถาบนั

การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรือการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินของ WHART จากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีในครัง้นีอ้าจมีความราบร่ืนและรวดเร็วกวา่สถาบนั
การเงินอื่นที่ WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของทรัสตีซึ่งจะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ

เงินกู้ยืม และ/หรือการเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหวา่ง WHART กบัเจ้าหนีซ้ึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ 
การเข้าท ารายการเก่ียวโยงดงักล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตาม
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สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

2. เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีเพิ่มขึน้จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่ง 
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 2,247.10 ล้านบาท 
(ยอดหนีค้งค้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561)  

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมี
ความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ 
 
อย่างไรก็ดี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิส าหรับการท ารายการในครัง้นี  ้อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART 
เป็นส าคญั ซึง่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสีย่ง ข้อจ ากดั และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้นีด้้วยความรอบครอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม 
 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของ WHART ขอรับรองวา่ได้ท าหน้าที่ ศกึษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์
อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยของ WHART เป็นส าคญั 
 
ทัง้นี ้การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารของ WHAREM WHA และธนาคารกสกิรไทย ซึง่ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาการเงินของ WHART ตลอดจนข้อมลูที่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นมีความ
ถูกต้องและเป็นจริง ดังนัน้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ /หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี  ้ด้วยเหตนุีท้ี่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจัยดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ต่อ  WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี  ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ตอ่การเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเทา่นัน้ และการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี ้มิได้เป็นการ
รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบั WHART  
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
        (น.ส.จิรยง อนมุานราชธน) 
                                                                               กรรมการผู้จดัการและผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน         
                                                                   บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1) ประวัติและความเป็นมาของ WHART  
 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”) จดัตัง้ขึน้
เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 โดย WHART ได้น าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นกัลงทุน ในช่วงระหว่าง
วนัที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,107.90 ล้านบาท เข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน จ ากดั 
(มหาชน) (“WHA) ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในครัง้แรก ประกอบด้วย พืน้ท่ีให้เช่าคลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้า
จ านวน 167,107.45 ตารางเมตร และพืน้ที่ให้เช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) จ านวน 74,617.34 ตารางเมตร โดย
พืน้ที่เช่าดงักลา่วอยูใ่นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 3 โครงการของ WHA  คือ (1) โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั 
Phase 1 และโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) โดยหนว่ยทรัสต์ของ WHART 
ได้เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวนัแรกในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 
 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 เพื่อลงทนุ
ทรัพย์สิน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4 (2) โครงการ WHA วงัน้อย  และ (3) โครงการ WHA สระบรีุ 
มลูคา่การลงทนุรวม 4,645.91.00 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้เข้าลงทนุในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 เพื่อลงทุน
ทรัพย์สิน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 และ (2) โครงการ WHA ลาดกระบงั มลูค่าการลงทนุรวม 
4,190.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 เมื่อ
วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 
 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“WHAPF”) เป็นกองทรัสต์ โดยมี 
WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้ 
WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์ โดย WHAPF มีทรัพย์สินรวม 15 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ Kao 1 และ Kao 2 (2) โครงการ 
Triumph (3) โครงการ DKSH Consumer (4) โครงการ DKSH 3M (5) โครงการ DKSH บางปะอิน (6) โครงการ Ducati Phase 
1 (7) โครงการ Healthcare (8) โครงการ Kao 3 (9) โครงการ WHA บางนาตราด กม. 19 (10) โครงการ DSG Phase 1 – 2 
(11) โครงการ Ducati Phase 2 (12) โครงการ DKSH 3M Phase 2 (13) โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี (14) ระบบปรับ
อากาศโครงการ Healthcare และ (15) โครงการ DSG Phase 3 โดยมีอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ ที่อตัรา 
1 หน่วยลงทนุของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของ WHART นอกจากนี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 
ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ WHAPF จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA 
ขลหารพิจิตร กม. 3 (2) โครงการ WHA บางนาตราด กม. 19 Phase 2 (3) โครงการ WHA ล าลกูกา และ (4) โครงการ Omada 
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โดย WHART ได้ด าเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 
 
ข้อมลูสรุปของ WHART มีดงันี ้
ช่ือกองทรัสต์ : ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 
ผู้จดัการกองทรัสต์ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“WHAREM”) 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 
ทรัสตี : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“KAsset”) 
อายขุองกองทรัสต์ : ไมม่ีก าหนดอาย ุ
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 18,215,102,679.43 บาท 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ : 1,963,977,172 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.2746 บาท 
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยทรัสต์จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
1.2)  วัตถุประสงค์และโครงสร้างการจัดการของ WHART 

 

WHART จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทนุตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลดัทรัพย์ฯ โดย WHART จะน า
เงินที่ได้รับจากการระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สินและน าทรัพย์สินที่ลงทนุไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่า
ช่วง การให้ใช้พืน้ท่ีในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัการให้เช่า การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สนิที่ให้เช่า อยา่งไรก็ดี  
WHART จะไมเ่ข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น รวมทัง้จะ
ไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่
ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย  ทัง้นี ้โครงสร้างของ WHART ปรากฏตามแผนภาพด้านลา่ง  

 

ผู้เช่า 
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ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการดูแล ตรวจสอบ และบริหารจัดการ WHART ประกอบด้วย (1) ทรัสตี (2) ผู้ จัดการกองทรัสต์ (3) 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยข้อมลูสรุปของแตล่ะสว่น มีดงันี ้
 
1.  ทรัสตี 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105535048487 
วนัท่ีจดทะเบียน : 18 มีนาคม 2535 
ที่ตัง้ : 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 
ทนุจดทะเบียน : 135,771,370 บาท  
ลกัษณะและขอบเขต
การด าเนินธุรกิจ 

: ▪ KAsset เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุและทรัสตี  
▪ หน้าที่ของ KAsset ในฐานะทรัสตีของ WHART คือ ทรัสตีจะท าหน้าที่ติดตาม ดูแล และ

ตรวจสอบการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพด้วยความช านาญ รวมทัง้ควบคุมดูแลการลงทุนของกองทรัสต์  
การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  โดยปฏิบัติต่อผู้ รับ
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ รับประโยชน์และเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : โครงสร้างการถือหุ้นของ KAsset ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีดงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 . ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 27,154,272 100.00  
2 . นายศิริพงษ์ นนัทศรี 1  0.00 
3 . น.ส.เสาวภาค พินิจพิชิตกลุ 1 0.00 
 รวม 27,154,274  100.00  

ท่ีมา : www.bol.co.th 
 

 

2.  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
ช่ือ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115557007350  
วนัท่ีจดทะเบียน : 23 เมษายน 2557  
ที่ตัง้ : 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
ทนุจดทะเบียนและ
ทนุช าระแล้ว 

: 10,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้นมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขต
การด าเนินธุรกิจ 

: WHAREM ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยหน้าที่
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของ WHART คือ บริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สนิของกองทรัสต์
ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการด าเนินงานทาง
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ธุรกิจ ก าหนดกลยทุธ์ลงทนุในการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จดัท างบประมาณ งานนกั
ลงทุนสัมพันธ์ การก ากับการปฏิบัติงานและการด าเนินกิจการต่างๆ ของกองทรัสต์ จัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และให้บริการที่
เก่ียวเนื่องกบัการเช่า และน ารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินมาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : โครงสร้างการถือหุ้นของ WHAREM มีดงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  99,997  99.997  
2 . นายสมยศ อนนัตประยรู 1  0.001  
3 . น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ 1  0.001  
4 . นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 1  0.001  
 รวม 100,000  100.000  

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART 
รายช่ือกรรมการ : รายช่ือกรรมการของ WHAREM มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 . นายก าธร ตติยกว ี ประธานกรรมการ 
2 . นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการแและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3 . นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ กรรมการอิสระ 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART 
รายช่ือผู้บริหาร : รายช่ือผู้บริหารของ WHAREM มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 . นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายธนภทัร อนนัตประยรู ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 
3 . น.ส. ปิยวรรณ เลาก่อสกลุ ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสฝ่ายบญัชีและสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงาน 
4. นายรชต ตราชวูณิช ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และพฒันาธุรกิจ 
5. น.ส. ณวลัริณี สวุินิจวงษ์ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการบริหารสนิทรัพย์ 
6. นายสพุจน์ สทุธิประภา ผู้จดัการฝ่ายก ากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความ

เสีย่ง 
ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART 

 

3.  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ช่ือ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000082 
วนัท่ีจดทะเบียน : 23 เมษายน 2555 
ที่ตัง้ : 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
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ทนุจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,567,773,018.60 บาท และทุนช าระแล้ว  1,432,630,019.10 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 14,326,300,191 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ลกัษณะและขอบเขต
การด าเนินธุรกิจ 

: ธุรกิจหลกัของ WHA ประกอบด้วย 
(1)  ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการลงทนุพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ธุรกิจ

ย่อย ได้แก่ ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ ธุรกิจการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อจ าหน่าย ธุรกิจการลงทนุและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์  และธุรกิจ
บริหารและจดัการกองทรัสต์ 

(2)  ธุรกิจพฒันาโครงการนิคมอตุสาหกรรม และ/หรือ เขตประกอบการอตุสาหกรรม 
(3)  ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคและพลงังาน โดยให้บริการด้านสาธารณูปโภคประเภท

การจ าหน่ายน า้ดิบ ผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน า้เสีย และ
ให้บริการด้านพลงังานผ่านการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานเชือ้เพลงิเชิง
พาณิชย์ และพลงังานทดแทน 

(4)  ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั ซึง่แบง่ออกเป็น (1) บริการ Data Center: Co-location (2) บริการ
เช่ือมตอ่สือ่สารในโครงขา่ยสายเคเบิลใยแก้วน าแสง FTTx (3) บริการให้เช่า Rental/Leasing 
Equipment and Software และ (4) บริการ System Integration 

 

โดย WHA ได้รับการวา่จ้างให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ซึ่ง่มีหน้าท่ีโดยสรุป ดงันี ้
(1)  ดูแลและบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อประโยชน์ใน

การบริการ บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมถึง  จดัหา
บริษัทประกนัภยัและช าระเบีย้ประกนัภยั 

(2)  อ านวยความสะดวกให้กับทรัสตี ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

(3)  ร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อท าให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งใบอนุญาตและ /หรือเอกสารอื่นใดที่
เก่ียวข้องและจ าเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จดัหาผู้ เช่า
พืน้ที่ในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ประสานงานและเจรจากับผู้ เช่าในการเข้าท าสญัญาเช่า
สญัญาบริการหรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 มีดงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 . กลุม่นายสมยศ อนนัตประยรู และน.ส.จรีพร จารุกรสกลุ  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 1 3,629,083,491 25.33 
น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ  1,471,761,769 10.27 
นายสมยศ อนนัตประยรู  1,032,666,723 7.21 
Credit Suisse AG, Singapore Branch 2 321,473,360 2.24 

รวม 6,454,985,343 45.06 
2. State Street Bank Europe Limited 1,541,731,285 10.76 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 702,435,564 4.90 
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4. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 316,455,600 2.21 
5. N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11 186,861,000 1.30 
6. กลุม่ตระกลูจารุกรสกลุ 

นายวฒุิ จารุกรสกุล 130,000,000 0.91 
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกุล 18,041,150 0.13 
นายอนวุฒัน์ จารุกรสกุล 9,700,000 0.07 
น.ส. ภสันนัท์ จารุกรสกุล 7,000,000 0.05 
น.ส. วรรณกานต์ จารุกรสกุล 6,000,000 0.04 
นางมาล ีจารุกรสกุล 2,000,000 0.01 
นายธีระ จารุกรสกุล 1,022,000 0.01 

รวม 173,763,150 1.21 
7. กลุม่ตระกลูชลคดีด ารงกลุ 
 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ โดย บลจ. แอสเซทพลสั 

จ ากดั 
58,756,700 0.41 

 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 46,334,800 0.32 
 นางวารุณี ชลคดีด ารงกลุ 36,300,000 0.25 
 นางพงษ์พฒัน์ ชลคดีด ารงกลุ 1,000,000 0.01 
 รวม 142,391,500 0.99 

8. นายสญัชยั สขุสมชีวิน 155,000,000 1.08 
9. น.ส.นลนิรัตน์ แซอ่ึง้ 99,094,578 0.69 
10. นางเฉลยีว ศรีชยัวฒัน์ 95,585,000 0.67 
11. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่น  4,457,997,171 31.12 
 รวม 14,326,300,191 100.00 

หมายเหต ุ1 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบด้วย (1) นายสมยศ อนนัต
ประยูร 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 (2) น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 499,999 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และ (3) น.ส.จารุวรรณ จารุกรสกลุ จ านวน 1 หุ้น 

                2 เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในสิงคโปร์ท่ีนายสมยศ อนนัตประยูร และน.ส.จรีพร จารุกรสกุล 
ไปฝากหุ้นไว้ 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA 
รายช่ือกรรมการ : รายช่ือกรรมการของ WHA ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 . นายสมยศ อนนัตประยรู 1 ประธานกรรมการ 
2 . น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ 2 รองประธานกรรมการ 
3 . นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ 
4. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการบริษัท 
5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริษัท 
6. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริษัท 
7. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร  กรรมการบริษัท 
8. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริษัท 
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9. นายสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมการบริษัท 
10. ดร.อภิชยั บญุธีรวร 3 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
12. ดร.กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
13. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชุาติ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ1 พ้นจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ เน่ืองจากถงึแก่กรรม 
2 ได้รับแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2561  

3 ได้รับการเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA 
รายช่ือผู้บริหาร : รายช่ือผู้บริหารของ WHA ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสมยศ อนนัตประยรู 1 ประธานกรรมการบริหาร 
2. น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ 2  รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการบริหาร 
4. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการบริหาร 
5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยทุธ์ 
6. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบตัิการ 
7. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
8. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 
9. นายสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ1 พ้นจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ เน่ืองจากถงึแก่กรรม 
2 ได้รับแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2561  

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA 
 
1.3) นโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ของ WHART 
 

WHART เป็นกองทรัสต์ที่มุง่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม ส าหรับนโยบายการลงทุนจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
1. เน้นการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่

กองทรัสต์อาจลงทนุได้ โดยมลูคา่ในการเข้าลงทนุอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระ อย่างไรก็ดี 
ราคาที่ WHART จะเข้าลงทุนนัน้อาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เนื่องจากผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะก าหนดราคาของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยค านงึถึงผลการส ารวจ
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ความต้องการของนกัลงทนุ (Bookbuilding) สภาวะตลาดทนุขณะนัน้ๆ รวมถึงระดบัผลตอบแทนเฉลีย่ที่นกัลงทนุคาดหวงั
และจะท าการออกเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายดงักลา่วให้กบัผู้ลงทนุ 

2. WHART อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินประเภทอื่นนอกเหนือจากข้อ 1. ข้างต้น หาก WHAREM ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเห็นว่าการลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

3. WHART อาจพิจารณาลงทนุผ่านการถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบั 
WHART โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
▪ WHART ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 99 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
▪ แสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์สามารถดแูลและควบคมุให้บริษัทดงักลา่ว มีการ

ประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นท่ีเก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในท านองเดียวกบักรณีที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยตรง 
 

ทรัพย์สนิหลกัที่ WHART ได้เข้าลงทนุในปัจจบุนั มีดงันี ้
 
ทรัพย์สินหลักที่ WHART ลงทุนครัง้แรก (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557) 
 

(1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง 
Phase 2 
ที่ตัง้ : ต าบลคลองสามประเวศ อ าเภอลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียด
สนิทรัพย์ 

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 38139) เนือ้ที่รวม 35 –  0 – 0.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน 2 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 

35,092.97 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ โยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 87.63 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคารเดิม 6 ปี 2 เดือน และสว่นอาคารตอ่เติม 3 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

ที่ตัง้ : ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี (บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 666 และ 38919) เนือ้ที่รวม 74 – 2 –  67.0 ไร่ โดย
สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 3 สงิหาคม 2584 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวม 7 อาคาร (A, B, CD, EF, GH, I, J) ขนาดพืน้ที่
เช่าอาคาร รวมประมาณ 72,179.48 ตร.ม. และพืน้ที่เช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) 
รวม 23,976.30 ตร.ม.  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  133                     

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ โยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 93.99 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด และผู้
เช่าพืน้ท่ีหลงัคาร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีหลงัคาให้เช่าทัง้หมด 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 5 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี 2 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

ที่ตัง้ : ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิท่ีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 18265, 8504, 5533 และ5534) เนือ้ที่รวม 65 – 0 – 21.9 ไร่   
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวม 3 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 

59,835.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) รวม 50,641.04 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว  

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด และอยู่
ระหวา่งการหาผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4 ปี 3 เดือน ถึง 4 ปี 9 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
ทรัพย์สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558) 
 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 
ที่ตัง้ : ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนือ้ที่รวม 81 – 0 – 15.9 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวม 5 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 

80,745.55 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) รวม 68,384.20 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 86.42 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด และอยู่
ระหวา่งการหาผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี 7 เดือน ถึง 4 ปี 1 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) 

ที่ตัง้ : เลขที่ 245, 245/1, 264/2-8 หมูท่ี่ 4 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ก.ม 61 ต าบลไทรน้อย อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
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รายละเอีย
ดสนิทรัพย์  

: o สิทธิการเช่าที่ดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892, 28895 บางส่วน และ 28896) เนือ้ที่รวม 69 – 0 – 
16.0 ไร่ ตามสญัญาเช่าที่ดินลงวนัที่ 5 ตลุาคม 2554 และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่าที่ดินลง
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 
2585 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวม 5 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 
61,182.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) รวม 26,472.05 ตร.ม.  

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 74.89 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด และผู้ เช่า
พืน้ท่ีหลงัคาร้อยละ 40.92 ของพืน้ท่ีหลงัคาให้เช่าทัง้หมด 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี) 

ที่ตัง้ : ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวดั
สระบรีุ 

รายละเอีย
ดสนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนือ้ที่รวม 34 – 3 – 12.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวม 3 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 

32,986.00 ตร.ม.   
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 48.14 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี 8.5 เดือน ถึง 4 ปี 3 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
ทรัพย์สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559) 
 

(7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 888, 888/1-18 หมู่ที่ 7 ถนนแยกทางหลวง หมายเลข  3 (กม.49+035)-บ้านบางกะสี 

(สป.1011) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนือ้ที่ 66 – 2 – 85.0 ไร่ โดยสิน้สุด
สญัญาเช่าช่วงวนัท่ี 31 มีนาคม 2586 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 62,105.25 ตร.ม. พืน้ที่เช่าหลงัคา รวมประมาณ 50,143.60 ตร.ม. และพืน้ที่เช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม. 
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o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 92.33 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด ผู้
เช่าพืน้ท่ีลานจอดรถร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีลานจอดรถทัง้หมด และอยูร่ะหวา่งการหาผู้เชา่
พืน้ท่ีหลงัคา 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี ถึง 4 ปี 1 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 7/1-17 ถนนเข้าสถานีบรรจุและแยกสินค้ากลอ่งลาดกระบงั (ถนนไอ ซี ดี) แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 10 โฉนด (โฉนดเลขที่  1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 
44286, 44287, 45003 และ 45005) เนือ้ที่รวม 99 – 1 – 51.0 ไร่ 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร รวมประมาณ 95,110.00 
ตร.ม. พืน้ที่เช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์) รวม 59,986.30 ตร.ม. และพืน้ที่เช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม.  

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด ผู้
เช่าพืน้ท่ีลานจอดรถร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีลานจอดรถทัง้หมด และอยูร่ะหวา่งการหาผู้เชา่
พืน้ท่ีหลงัคา 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี 3 เดือน ถึง 4 ปี 8 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
ทรัพย์สินหลักที่ WHART รับโอนจาก WHAPF (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 
 

(9) โครงการ Kao 1 และ Kao 2 
ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 111 และ 111/1  หมูท่ี่ 4 ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5914, 119813, 147436 และ 147437) เนือ้ที่รวม 30 
– 1 – 1.0 ไร่   

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวม 2 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 25,488.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
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อายอุาคาร : อายุอาคาร Kao 1 8 ปี 3 เดือน และอาคาร Kao 2 7 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
2560) 

 
(10) โครงการ Triumph (เดิมชื่อโครงการ Primus) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 3164 ) เนือ้ทีร่วม 29 – 3 – 91.2 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 1 อาคาร และส านกังาน 1 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวม

ประมาณ 14,320.80 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร 7 ปี 7 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(11) โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o สทิธิการเช่าและเช่าช่วงในท่ีดินที่เป็นที่ตัง้ของอาคาร คลงัสนิค้าโครงการ DKSH Consumer 
(และเป็นที่ตัง้บางส่วนของโครงการ DKSH 3M) รวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 2813, 33043, 
9025, 9026, 36752, 36753, 36754, 33044, 33045 และ 33046) มีเนือ้ที่ดินรวมประมาณ 
82 – 3 – 13 ไร่ โดยมีสทิธิการเช่าและเช่าช่วง ดงันี ้

• สิทธิการเช่าในที่ดิน โฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 เนื่อที่รวม 60-3-81.0 ไร่ 
โดยสิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2578 

• สิทธิการเช่าในที่ดินบางส่วนของ โฉนดเลขที่ 2813 และ 33043 เนือ้ที่รวม 16-3-32.0 
ไร่ โดยสิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 9 มกราคม 2579 

• สิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของ โฉนดเลขที่ 33043 เนือ้ที่รวม 0-1-68.0 ไร่ โดยสิน้สุด
สญัญาเช่าวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2582 

• สิทธิการเช่าที่ดินบางสว่นของ โฉนดเลขที่ 9025 9026 36752 36753 และ 36754 เนือ้
ที่รวม 5-0-0.00 ไร่ โดยสิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 23 มกราคม 2579 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวม 2 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 63,827.44 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
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อายอุาคาร : อายอุาคาร DKSH Consumer 11 ปี 1 เดือน และอาคาร DKSH 3M 8 ปี 4 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2560) 

 
(12) โครงการ DKSH บางปะอิน 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต าบลคลองจิก อ า เภอบางปะอิน  (พระราชวัง )  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 35483, 35484 และ 35485) เนือ้ที่รวม 30 –  2 – 53.0 ไร่  
o กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 36,000.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร 20 ปี 1 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(13) โครงการ Ducati 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22336 และ 23081) เนือ้ที่รวม 10 –  0 – 52.7 ไร่  
o กรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร ประมาณ 7,450.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร 6 ปี 7 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(14) โครงการ Healthcare 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 813,  23070,  29158,  29325 และ 31292) เนือ้ที่
รวม  47 –  0 – 66.0 ไร่ 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน 2 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 
52,706.84 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
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อายอุาคาร : อายอุาคาร 10 ปี 7 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(15) โครงการ Kao 3 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เลขที่ 111/2 หมู ่4 ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5893 และ 5894) เนือ้ทีร่วม 16 – 2 – 80.0 ไร่  
o กรรมสทิธ์ิในคลงัสนิค้าและส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร 16,822.44 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร 5 ปี 3 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(16) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : หมูท่ี่ 11 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o สิทธิในการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 689, 694 และ 6415) เนือ้ที่ดิน
รวมประมาณ 71 – 0 – 5.5 ไร่ โดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจาก WHA ซึ่งสญัญาเช่า
ช่วงที่ดินสิน้สดุวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2584  

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านักงาน และอาคารโรงงาน จ านวน 12 หลงั (แบ่ง
ออกเป็นอาคาร A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ขนาดพืน้ที่
เช่ารวมประมาณ 54,802.39 ตร.ม. และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ พืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 2,597.00 
ตร.ม.  

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด 
และผู้ เช่าพืน้ท่ีลานจอดรถร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีลานจอดรถทัง้หมด 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 ปี 9 เดือน ถึง 5 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(17) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ ต าบลหนองปลาหมอ และต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1111, 1113, 21772 และ 36396) เนือ้ที่รวม 48 – 0 
– 26.5 ไร่  

o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ส านกังาน และคลงัสินค้า ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
55,372.40 ตร.ม.  
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o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร DSG Phase 1 5 ปี 2 เดือน และอาคาร DSG Phase 2 3 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2560) 
 
(18) โครงการ Ducati Phase 2 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 20261 และ 22337) เนือ้ที่รวม 17 –  1 – 0.7 ไร่  
o กรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร ประมาณ 12,835.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด  
อายอุาคาร : อายอุาคาร 4 ปี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(19) โครงการ 3M Phase 2 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 20 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัด
สมทุรปราการ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,195.00 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว  

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 

อายอุาคาร : อายอุาคาร 4 ปี 5 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : หมู ่10 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน รวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 18140, 18141, 21706, 2368 และ 36035) เนือ้
ทีร่วม 39 – 0 – 18.0 ไร่ 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 4 หลงั (อาคาร A, B, C และ D) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 38,565.00 ตร.ม. 
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o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 69.57 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร 4 ปี 5 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
ทรัพย์สินหลักอื่นๆ ที่ WHART รับโอนจาก WHAPF (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 
 
(21) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ภายในโครงการ Healthcare ถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 20  ต าบลบางโฉ
ลงอ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: กรรมสทิธ์ิในระบบปรับอากาศ ใช้กบัขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 7,800.00 ตร.ม. 

 
(22) โครงการ DSG Phase 3 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวดั
สระบรีุ 

รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: กรรมสิทธ์ิในสว่นปรับปรุงอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ โยชน์
ของทรัพย์สินภายในโครงการ DSG Phase 1 –  2 ประกอบด้วย อาคารส านักงาน  ป้อมยาม 
โครงสร้างเคร่ืองชัง่น า้หนกั ห้องเก็บพาเลท และห้องเก็บขยะ 

 
ทรัพย์สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 (เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 
 
(23) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o สิทธิการเช่าที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 106329 (บางส่วน) และ140154) เนือ้ที่ 50 – 0 – 
46.25 ไร่ ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 47,253.00* ตร.ม. และพืน้ที่เช่าหลังคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์)  รวม
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.**  พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที่ WHART 
เข้าลงทนุ พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประ โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 
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o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 76.29 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด 
และอยูร่ะหวา่งการหาผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

อายอุาคาร : อายอุาคารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1 ปี 2 เดือน ถึง 2 ปี 5 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(24) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ M) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : หมูท่ี่ 11 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน และอาคารโรงงาน จ านวน 2 หลงั (อาคาร C 
และ M) ขนาดพืน้ที่เช่ารวมประมาณ 14,099.56 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด 
อายอุาคาร : อายอุาคาร C และอาคาร M 4 ปี 11 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 
(25) โครงการ WHA Mega Logistics ล าลูกกา 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1346 (บางสว่น)) เนือ้ทีร่วม 12 – 2 – 50.50 ไร่  
o กรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงาน และส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร รวมประมาณ 8,045.64 ตร.

ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 4,124.00 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ที่อาคารร้อยละ 92.33 ของพืน้ที่อาคารให้เช่าทัง้หมด 
และผู้ เช่าพืน้ท่ีลานจอดรถร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีลานจอดรถทัง้หมด  

อายอุาคาร : อายอุาคาร 1 ปี 9 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
(26) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
รายละเอียด
สนิทรัพย์  

: o กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 34269 และ 39798) เนือ้ที่รวม 25 – 3 – 32.40 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร เฟส 1 รวมประมาณ 

16,469.00* ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประ 
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการดงักลา่ว 

o ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารร้อยละ 100.00 ของพืน้ท่ีอาคารให้เช่าทัง้หมด  
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อายอุาคาร : อายอุาคาร 1 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 
 
1.4) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 
 

กองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร รวมทัง้งานระบบและส่วนควบต่างๆ และเป็นผู้มีสิทธิการเช่าในท่ีดิน ซึ่ง
กองทรัสต์ด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยน าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทัง้นี ้ทรัสตีในฐานะผู้
ตรวจสอบดแูลกองทรัสต์แทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะวา่จ้างผู้จดัการกองทรัสต์ให้ท าหน้าที่ดแูลการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ผา่นการก าหนดนโยบายและการวางกลยทุธ์ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่กองทรัสต์ โดยจะมอบหมายให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าทรัพย์สินดงักลา่วไปจัดหาผลประโยชน์ได้ด้วยการเข้าท าสญัญา
เช่ากบัผู้ เช่า ซึง่มีลกัษณะเป็นสญัญาเช่าที่มีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรับผู้
เช่าทกุราย  รวมทัง้ว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ให้ท าหน้าที่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ภายใต้การก ากบัดแูล
โดยผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
2. รายชื่อผู้ถอืหน่วยของ WHART 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 หน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว มีจ านวน 1,963,977,172 หน่วยมลูค่าตราไว้
หนว่ยละ 9.2746 บาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 (วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ) ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 รายชื่อ จ านวนหน่วย ร้อยละ 

1. ส านกังานประกนัสงัคม 387,428,422 19.73 
2. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 294,597,043  15.00 
3. กองทนุ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 122,660,052 6.25 
4. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 111,813,863 5.69 
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 92,488,083 4.71 
6. ธนาคาร ออมสนิ 61,553,873 3.13 
7. บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 56,308,721 2.87 
8. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 54,565,600 2.78 
9. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 46,543,904 2.37 
10. บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 42,585,075 2.17 

ท่ีมา : WHART 
 
3. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ WHART ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 และงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุป
ดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART ส าหรับปี 2558 - 2560  
และงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 

WHART 
2558 2559 2560 31 มี.ค. 61 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 
สินทรัพย์       
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 9,051.27  13,264.44  26,295.46 27,027.42 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 260.43  285.66  787.13 335.43 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 179.41  246.30  356.94 333.08 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 12.98  25.31  236.64 238.15 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 74.16  61.10  89.72 75.43 
สนิทรัพย์อื่น 17.11  39.74  48.57 43.93 
รวมสินทรัพย์ 9,595.35  13,922.55  27,814.46 28,053.44 
หนีส้นิ     

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 6.96  8.69  106.36 166.29 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 239.89  373.34  882.44 879.90 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,629.30  3,845.62  7,506.85 3,491.77 
หุ้นกู้  - - - 4,194.75 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 171.38  139.87  169.84 41.61 
หนีส้นิอื่น 5.44  14.03  49.65 52.90 
รวมหนีส้ิน 3,052.96  4,381.56  8,715.14 8,827.22 
สินทรัพย์สุทธิ 6,542.39  9,540.99  19,099.32 19,226.22 

สนิทรัพย์สทุธิประกอบด้วย     
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 6,502.73  9,466.65  18,927.08 18,904.50 
ก าไรสะสม 39.66  74.34  172.24 321.72 
สินทรัพย์สุทธิ 6,542.39  9,540.99  19,099.32 19,226.22 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.8876 9.8144 9.7248 9.7894 

 
WHART 

2558 2559 2560 31 มี.ค. 61 
งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 
รายได้คา่เชา่และบริการ 332.15 708.93 1,079.37 504.71 
รายได้ดอกเบีย้ 0.32 0.82 0.84 0.64 
รวมรายได้ 332.47 709.76 1,080.21 505.35 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3.47 15.14 23.30 10.59 
คา่ธรรมเนียมทรัสต ี 7.14 15.14 22.53 8.47 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1.42 3.11 4.19 1.30 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 2.84 10.10 21.70 11.47 
คา่ใช้จา่ยอื่น 38.63 70.27 104.52 44.24 
รวมค่าใช้จ่าย 53.51 113.76 176.24 76.06 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 278.97 596.00 903.97 429.29 
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WHART 
2558 2559 2560 31 มี.ค. 61 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย 62.33 120.81 176.31 141.89 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 216.63 475.18 727.67 287.40 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการขายเงินลงทนุ 0.16 - 0.34 - 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงิน
ลงทนุ 

(97.93) (95.38) (49.50) 31.96 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (97.78) (95.38) (49.16) 31.96 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี 118.86 379.80 678.51 319.36 

 
WHART 

2558 2559 2560 31 มี.ค. 61 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,265.25) (3,593.26) (2,313.47) (273.85) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,455.67 3,618.48 2,104.34 (177.85) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 190.42 25.22 (209.12) (451.69) 

 
WHART 

2558 2559 2560 31 มี.ค. 61 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลเพิ่มเติมที่ส าคัญ  
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (ล้านบาท) 6,542.39 9,540.99 19,099.32 19,226.22 
อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 
ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

1.59 1.69 1.59 0.40 

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 
ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

9.85 10.54 9.73 2.63 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงิน
ลงทนุระหวา่งงวดตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 
(ร้อยละ)* 

137.36 61.76 114.88 0.10 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ล้านบาท) 3,375.62 6,736.36 11,098.13 19,198.66 
หมายเหต ุ*  มลูคา่การซือ้ขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และค านวนโดยใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาท่ี

มีอยู่ในระหว่างงวด 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART 
ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561  WHART มีรายได้รวมจ านวน 332.47 ล้านบาท 709.76 ล้านบาท 
1,080.21 ล้านบาท และ 505.35 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วย 1) รายได้ค่าเช่าและบริการจ านวน 332.15 ล้านบาท 
708.93 ล้านบาท 1,079.37 ล้านบาท และ 504.71 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ร้อยละ 99.88 ร้อยละ 99.92 
และร้อยละ 99.87 ของรายได้รวมในแตล่ะปีตามล าดบั และ 2) รายได้ดอกเบีย้จ านวน 0.32 ล้านบาท 0.82 ล้านบาท 0.84 ล้าน
บาท และ 0.64 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.12 ร้อยละ 0.08 และร้อยละ 0.13 ของรายได้รวมในแต่
ละปีตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้ในแตล่ะปีนัน้ สว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุในสนิทรัพย์เพิ่มเติมในแตล่ะปีของ WHART 
รวมถึงการรองรับการแปลงสภาพของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์
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เฮ้าส์ ฟันด์ (“WHAPF”) ของ WHART ในปี 2560 ขณะเดียวกัน WHART มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือน
แรกของปี 2561 จ านวน 53.51 ล้านบาท 113.76 ล้านบาท 176.24 ล้านบาท และ 76.06 ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ WHART 
จึงมีรายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 278.97 ล้านบาท 596.00 ล้านบาท 903.97 ล้านบาท และ 
429.29 ล้านบาท ตามล าดบั โดย WHART มีรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัคา่ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 – 2560 และงวด 3 
เดือนแรกของปี 2561 จ านวน 216.63 ล้านบาท 475.18 ล้านบาท 727.67 ล้านบาท และ 287.40 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
ทัง้นี ้ในปี 2558 – 2560 WHART มีรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุรวมจ านวน 97.78 ล้านบาท 95.38 ล้านบาท และ 49.16 
ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุรวมจ านวน 31.96 ซึ่ง
รายการก าไรและขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุรวมดงักลา่ว มีสาเหตหุลกัจากรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงิน
ลงทนุของ WHART ในแต่ละปี ท าให้ WHART มีสินทรัพย์สทุธิเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานระหว่างปี 2558 – 2560 และงวด 3 
เดือนแรกของปี 2561 จ านวน 118.86 ล้านบาท 379.80 ล้านบาท 678.51 ล้านบาท และ 319.36 ล้านบาท ตามล าดบั    
 

ฐานะการเงนิ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 WHART มีสินทรัพย์รวมจ านวน 9,595.35 ล้านบาท 
13,922.55 ล้านบาท 27,814.46 ล้านบาท และ 28,053.44 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หลกัคือ เงินลงทุนตามราคา
ยตุิธรรมจ านวน 9,051.27 ล้านบาท 13,264.44 ล้านบาท 26,295.46 และ 27,027.42 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
94.33 ร้อยละ 95.27 ร้อยละ 94.54 และร้อยละ 96.34 ของสนิทรัพย์รวมในแตล่ะปีตามล าดบั ทัง้นีเ้งินลงทนุตามราคายตุิธรรม
ของ WHART ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 1) เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
จ านวน 6 โครงการ 8 โครงการ 21 โครงการ และ 20 โครงการ ตามล าดบั ซึ่งมีมลูค่ายตุิธรรม 8,970.98 ล้านบาท 13,082.76 
ล้านบาท 25,948.85 ล้านบาท และ 25,978.31 ล้านบาท ตามล าดบั และ 2) เงินลงทนุในกองทนุรวมในปี 2558 - 2560 และ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 80.28 ล้านบาท 181.69 ล้านบาท 346.61 ล้านบาท และ 1,049.11 ล้านบาท ตามล าดบั 
ทัง้นี ้ในระหว่างงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART ได้ประเมินราคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M) ร่วมกบัโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (อาคาร 
C และ M) ซึ่งมีที่ตัง้ในพืน้ที่เดียวกัน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 WHART มีจ านวนโครงการลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 1 โครงการ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีหนีส้นิรวมจ านวน 3,052.96 ล้านบาท 4,381.56 
ล้านบาท 8,715.14 ล้านบาท และ 8,827.22 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนีส้นิหลกัได้แก่ 1) หุ้นกู้  ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
WHART มีหุ้นกู้ จ านวน 4,194.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.52 ของหนีส้ินรวม 2) เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึ่ง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,629.30 ล้าน
บาท 3,845.62 ล้านบาท 7,506.85 ล้านบาท และ 3,491.77 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ร้อยละ 87.77 
ร้อยละ 86.14 และร้อยละ 39.56 ของหนีส้นิรวมในแตล่ะปีตามล าดบั และ 2) เงินมดัจ ารับจากลกูค้าจ านวน 239.89 ล้านบาท 
373.34 ล้านบาท 882.44 ล้านบาท และ 879.90 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.86  ร้อยละ 8.52 ร้อยละ 10.13 
และร้อยละ 9.97 ของหนีส้นิรวมในแตล่ะปีตามล าดบั  
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WHART มีสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 จ านวน 6,542.39 ล้านบาท 
9,540.99 ล้านบาท 19,099.32 ล้านบาท และ 19,226.22 ล้านบาท ตามล าดบั ประกอบด้วย 1) ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
จ านวน 6,502.73 ล้านบาท 9,466.65 ล้านบาท 18,927.08 ล้านบาท และ 18,904.50 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.39 ร้อยละ 99.22 ร้อยละ 99.10 และร้อยละ 98.33 ของสินทรัพย์สุทธิในแต่ละปีตามล าดับ และ 2) ก าไรสะสมจ านวน 
39.66 ล้านบาท 74.34 ล้านบาท 172.24 ล้านบาท และ 321.72 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ร้อยละ 0.78 
ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 1.67 ของสนิทรัพย์สทุธิในแตล่ะปีตามล าดบั 
 

สภาพคล่อง 
ส าหรับปี 2558 – 2559 WHART มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 190.42 ล้านบาท และ 25.22 ล้าน
บาท ตามล าดบั และส าหรับปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิลดลงจ านวน 
209.12 ล้านบาท และ 451.69 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2558 WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,265.25 
ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4,662.98 ล้านบาท ขณะที่มีสินทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงานระหว่างปีเพิ่มขึน้จ านวน 118.86 ล้านบาท และรายการปรับกระทบให้เป็นเงินสดได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้
จ านวน 155.04 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุจ านวน 97.93 ล้านบาท และเงินมดัจ ารับจาก
ลกูค้าเพิ่มขึน้จ านวน 82.67 ล้านบาท ขณะเดียวกนั WHART มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 4,455.67 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จ านวน 3,508.80 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 1,350.00 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทนุจ านวน 113.97 ล้านบาท 
เงินสดจ่ายเพื่อการด าเนินการขายหน่วยทรัสต์จ านวน 104.07 ล้านบาท และเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 85.90 
ล้านบาท 
 
ในปี 2559 WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,593.26 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการซือ้เงิน
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4,208.56 ล้านบาท ขณะที่มีสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานระหวา่งปีเพิ่มขึน้จ านวน 379.80 
ล้านบาท และรายการปรับกระทบให้เป็นเงินสดได้แก่ เงินมดัจ ารับจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 133.45 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่
เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนจ านวน 95.38 ล้านบาท ขณะเดียวกนั WHART มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 3,618.48 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินสดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์จ านวน 3,104.72 ล้านบาท และเงินสดรับ
จากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,250.00 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 345.13 ล้าน
บาท เงินสดจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทนุจ านวน 140.80 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการขายหน่วยทรัสต์
จ านวน 108.48 ล้านบาท 
 
ในปี 2560 WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,313.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการซือ้เงิน
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 3,107.25 ล้านบาท ขณะที่มีสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานระหวา่งปีเพิ่มขึน้จ านวน 678.51 
ล้านบาท และรายการปรับกระทบให้เป็นเงินสดได้แก่ ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีลดลง 64.85 ล้านบาท เงินมดัจ ารับจากลกูค้า
เพิ่มขึน้ 52.36 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 49.50 ล้านบาท ขณะเดียวกัน 
WHART มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,104.34 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 3,747.10 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 580.61 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 513.70 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการขายหนว่ยทรัสต์จ านวน 175.49 ล้านบาท 
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ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 273.85 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
จากการซือ้เงินลงทนุในกองทนุรวมจ านวน 700.00 ล้านบาท ขณะที่มีสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวดเพิ่มขึน้จ านวน 
319.36 ล้านบาท ขณะเดียวกนั WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 177.85 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
จากเงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 4,200.00 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้ยืมจ านวน 4,120.00 ล้าน
บาท และเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 169.88 ล้านบาท  
 
4. สภาวะอุตสาหกรรม  
 
เนื่องจากรายได้จากการลงทนุในกองทรัสต์ WHART มาจากรายได้ค่าเช่าและบริการในธุรกิจให้เช่าและบริการคลงัสินค้าและ
ศนูย์กระจายสนิค้าและให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาเพื่อผลติกระแสไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหนา่ย (Solar PV 
Rooftop) ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART จึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงาน
อตุสาหกรรมให้เช่าและคลงัสนิค้าให้เช่า ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
เศรษฐกิจไทยปี 2560 
จากข้อมลูโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 เศรษฐกิจ
ไทยปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้จากปี 2559 ที่มีการขยายตวัร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก  
(1) การบริโภคภาคเอกชนในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.2 เป็นผลมาจากการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ 

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ และการเพิ่มขึน้ของดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคซึง่อยูท่ี่ระดบั 65.2 และเป็นระดบัสงูสดุ
ในรอบ 11 ไตรมาส  

(2) การสง่ออกสินค้าในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 9.7 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่มีการขยายตวัร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นอตัราการ
ขยายตวัสงูที่สดุในรอบ 6 ปี โดยปริมาณการสง่ออกปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 และราคาสนิค้าสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 และ
เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมลูค่า 7,969 พนัล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.4 ซึ่งปรับตวัดีขึน้จากปี 2559 ที่มีการ
ขยายตวัร้อยละ 3.1  

(3) การผลิตภาคเกษตรขยายตวัร้อยละ 6.2 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 ซึ่งข้อมลูจากส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรระบุว่าการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากสภาพอากาศและปริมาณน า้เอือ้อ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
มากกวา่ปี 2559 และเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าปรับตวัดีขึน้ อาทิ ประเทศอาเซียน ญ่ีปุ่ น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป  

(4) มูลค่าการขนส่งและคมนาคมขยายตวัร้อยละ 7.3 ปรับตวัดีขึน้จากปี 2559 ที่มีการขยายตวัร้อยละ 4.1 สอดคล้องกับการ
ขยายตวัของภาคการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรม และกิจกรรมการค้าระหวา่งประเทศ  

(5) การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนและรายได้จาก
นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ภายในประเทศส าหรับปี 2560  

(6) การผลติสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2.5 ซึง่เป็นผลจากอตุสาหกรรมที่มีการผลติเพื่อสง่ออกร้อยละ 
30 – 60 ของมลูค่าการผลิตรวม และอตุสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 60 ของมลูค่าการผลิตรวม มีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของสภาพเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า และ  

(7) การลงทนุรวมมีการขยายตวัร้อยละ 0.9 โดยการลงทนุภาคเอกชนปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 1.7 ตามการขยายก าลงัการผลิตของ
ภาคเอกชน จากมลูคา่การสง่ออกที่สงูขึน้ ขณะที่การลงทนุภาครัฐบาลปรับตวัลดลงร้อยละ 1.2 ซึง่เป็นผลจากปัญหาอทุกภยั
และการปรับตวัด้านการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ 
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ส าหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยรวมในปี 2560 อ้างอิงจากข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ (The Thai Board of Investment : “BOI”) พบวา่ มีการขอรับการสง่เสริมในปี 2560 จ านวน 
1,456 โครงการ ซึง่มีมลูคา่ลงทนุรวม 641,980 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 22 อยา่งไรก็ดี โครงการลงทนุที่ได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ในปี 2560 มีจ านวน 1,227 โครงการ รวมจ านวนเงินลงทนุ 625,080 ล้านบาท โดยมีมลูค่าเงิน
ลงทนุลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่มีโครงการลงทนุท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1,688 โครงการ รวมจ านวนเงินลงทนุ 
861,340 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุในปี 2560 พบว่า ภาคกลางเป็นพืน้ท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุมากที่สดุ จ านวน 695 โครงการ รวมจ านวนเงินลงทนุ 208,720 ล้านบาท ขณะที่ภาคตะวนัออกเป็นที่ตัง้
ของโครงการได้รับการสง่เสริมการลงทนุสงูเป็นอนัดบัสอง จ านวน 419 โครงการ แต่มีจ านวนเงินลงทนุรวมสงูสดุ รวม 305,920 
ล้านบาท 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 3.6 – 4.6 ปรับตวัขึน้ต่อเนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 และ
ร้อยละ 3.9 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั โดยคาดวา่มลูคา่การสง่ออกสนิค้าในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 6.8  การบริโภค
ภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั ขณะทีอ่ตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.9 – 
1.9 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 7.8 ของ GDP จากปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจ ดงันี ้ 
o การขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะสนบัสนนุให้การสง่ออกขยายตวัในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องรวมทัง้สง่ผลให้การ

ผลิตภาคอตุสาหกรรมกลบัมาขยายตวัอย่างชดัเจนและสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึน้ อยา่ง
ตอ่เนื่องจากคร่ึงหลงัของปี 2560 

o แรงขบัเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลยงัอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่การลงทนุภาครัฐมีการขยายตวัเร่ งขึน้ โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุจาก (1) การจดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 150,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อ
การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 35,000 ล้านบาท การใช้จ่ายเพื่อพฒันาพืน้ที่ผ่านกระบวนการประชาคม วงเงิน 
35,358 ล้านบาท และการใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรทัง้ระบบ วงเงิน 30,000 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึน้ของ
กรอบงบประมาณรายจ่ายลงทนุภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 และกรอบงบลงทนุรัฐวิสาหกิจร้อยละ 
14.7 และร้อยละ 45.7 เทียบกับการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และการลดลงร้อยละ 2.1 ในปี 2560 (3) ความคืบหน้าของ
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ที่มีโครงการเข้าสูก่ารก่อสร้างมากขึน้และท าให้การเบิกจ่ายเร่งตวัขึน้ตามล าดบั 

o การฟืน้ตวัที่ชดัเจนมากขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน โดยมีแนวโน้มที่จะขยายตวัอย่างชัดเจนมากขึน้ในปี 2561 โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) แนวโน้มการขยายตวัดีขึน้ของการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตามการปรับตวัดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
ของการสง่ออก ซึ่งเป็นการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลิตตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึน้ (2) การลงทนุเอกชนในภาค
การก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ตามความคืบหน้าของโครงการลงทนุภาครัฐที่มีความชดัเจนมากขึน้ (3) การปรับตวัดี
ขึน้ของความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจและนกัลงทนุ จากอตัราการขอรับการสง่สง่เสริมที่เพิ่มขึน้ 

o สาขาเศรษฐกิจส าคญัที่เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2560 ยงัมีแนวโน้มที่จะขยายตวัในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในด้าน (1) ภาคการท่องเที่ยว (2) ภาคการสง่ออก (3) สาขาการขนสง่และการคมนาคม ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตวัตาม
เศรษฐกิจโลกที่ปรับตวัดีขึน้และมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง และ (4) สาขาการค้าสง่ค้าปลีก ที่มีแนวโน้มการ
ขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื่อง ตามการปรับตวัดีขึน้ของอปุสงค์ภาคครัวเรือน การขยายตวัของจ านวนนกัทอ่งเที่ยว กิจกรรม
การค้าที่เก่ียวข้องกบัการผลติและสง่ออก 
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o การปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงาน และฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ซึง่แม้วา่การจ้างงานในปี 2560 นัน้ จะ
ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.6 และสง่ผลให้อตัราการวา่งงานเฉลี่ยในปี 2560 เป็นร้อยละ 1.2 เพิ่มขึน้จากเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ใน
ปี 2559 อย่างไรก็ดี สถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสสดุท้ายของปีมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะการจ้างงานใน
ภาคนอกเกษตร (มีสดัส่วนเป็นร้อยละ 67.9 ของการจ้างงานรวม) ซึ่งเร่ิมปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 0.5 
ติดตอ่กนัในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม ตามล าดบั นอกจากนี ้ในปี 2561 การจ้างงานมีปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) 
การจ้างงานในภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ตามการขยายตัวของผลผลิต (2) การฟื้นตัวของการผลิต
ภาคอตุสาหกรรม (มีสดัสว่นเป็นร้อยละ 16.2 ของการจ้างงานรวม) ที่มีการขยายตวัอยา่งชดัเจนมากขึน้ และมีการลงทนุ
เพื่อขยายก าลงัการผลติ ซึง่จะสามารถดดูซบัแรงงานระบบเศรษฐกิจได้มากขึน้ 

 
ตลาดคลงัสนิค้าให้เชา่ ปี 2560 
ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 ของ WHART และงานวิจยัตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่จดัท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบว่า ณ ปลายปี  2560 อุปทานคลงัสินค้ามีจ านวนรวม 4,383,781   
ตร.ม.เพิ่มขึน้จ านวน 77,877 ตร.ม. จากปี 2559 ที่มีอุปทานคลงัสินค้า รวมจ านวน 4,305,904 ตร.ม. โดยอุปทานใหม่ในปี 
2560 มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกบัจ านวนอปุทานใหมใ่นปี 2557 - 2559 ซึง่มีอปุทานใหมจ่ านวน 910,504 ตร.ม. 305,257 ตร.
ม. และ 476,736 ตร.ม. ตามล าดบั  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2560 ของ WHART  

 
ทัง้นี ้คลงัสินค้าให้เช่าสว่นใหญ่จะมีที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ รวมจ านวน 1,528,960 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 34.88  
ของพืน้ที่คลังสินค้าให้เช่าทัง้หมด เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีข้อได้เปรียบด้านท าเลที่ตัง้ใกล้กรุงเทพฯ และนิคม
อตุสาหกรรมตา่งๆ รวมทัง้มีความสะดวกด้านคมนาคมขนสง่ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางน า้ โดยตัง้อยูใ่กล้ทา่เรือ สนามบิน 
และสถานีรถไฟ รองลงมา ได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ ซึ่งมีคลงัสินค้าให้เช่า รวมจ านวน 967,706 ตร.ม. หรือร้อยละ 22.07 ของพืน้ท่ี
คลงัสินค้าให้เช่าทัง้หมด เนื่องจากข้อได้เปรียบของจงัหวดัชลบรีุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งที่เป็น
ฐานการผลิตของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมส าคญัต่างๆ ของประเทศ เช่น ปิโตรเคมี เคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า อาหาร รวมถึงภาคสว่น
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พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

อุปทานเดิม อุปทานใหม่

ล้าน ตร.ม. 
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อื่นๆ ที่มีมลูค่าสงู เช่น การท่องเที่ยวและอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น อีกทัง้ตัง้อยู่ใกล้แหลง่ขนสง่และกระจายสินค้าที่ส าคญั อนั
ได้แก่ ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั ล าดบัตอ่มาได้แก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึง่มีคลงัสนิค้าให้เช่า รวม
จ านวน 427,922 ตร.ม. 403,248 ตร.ม. และ 400,254 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 ร้อยละ 9.20 และร้อยละ 9.13 ของพืน้ท่ี
คลงัสนิค้าให้เช่าทัง้หมด ตามล าดบั เนื่องจากเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ และ/หรือเป็นจงัหวดัที่เป็นจดุศนูย์กลางของ
ประเทศ ซึ่งเหมาะสมเป็นจดุในการจดัเก็บสินค้าเพื่อกระจายสินค้าตอ่ไปยงัภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ และ
ภาคใต้ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว  
 

อุปสงค์ อุปทาน และอตัราการเช่าคลังสนิค้าให้เช่า จ าแนกตามจังหวัด ในปี 2560 

จังหวัด 
ปี 2560 

อุปทาน 
(ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ) 

สมทุรปราการ 1,528,960 1,411,663 92.3 
ชลบรีุ 967,706 677,149 70.0 
ฉะเชิงเทรา 400,254 266,842 66.7 
พระนครศรีอยธุยา 427,922 336,024 78.5 
กรุงเทพฯ 403,248 401,166 99.5 
ระยอง 211,166 127,971 60.6 
ปทมุธานี 130,340 129,440 99.3 
สระบรีุ 42,907 23,181 54.0 
สมทุรสาคร 33,516 32,376 96.6 
ขอนแก่น 139,902 130,242 93.1 
ล าพนู 97,860 91,980 94.0 

รวม 4,383,781 3,628,034 82.8 

 
ด้านอปุสงค์คลงัสนิค้าให้เชา่ พบวา่ ณ ปลายปี 2560 พืน้ท่ีคลงัสนิค้าที่ถกูเช่าไปแล้ว มีประมาณ 3,628,034 ตร.ม. จากอปุทาน
ทัง้สิน้ 4,383,781 ตร.ม. โดยอุปสงค์เพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 82,628 ตร.ม. ส าหรับอัตราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy 
Rate) ในปี 2559 อยู่ร้อยละ 82.3 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งอยู่ในอตัราร้อยละ 82.3 โดยจงัหวดัที่มีอตัราการเช่าพืน้ที่สงูสดุในปี 
2559 คือ บริเวณจังหวดักรุงเทพฯ ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 99.5 รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร ล าพูน 
ขอนแก่น และสมทุรปราการ ที่มีอตัราการเช่าพืน้ที่อยู่ที่ร้อยละ 99.3 ร้อยละ 96.6 ร้อยละ 94.0 ร้อยละ 93.1 และร้อยละ 92.3 
ตามล าดบั 
 

ทัง้นี ้พืน้ที่ท่ีมีราคาคา่เช่าคลงัสนิค้าสงูสดุ ได้แก่ จงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดักรุงเทพฯ ซึง่อยูท่ี่ประมาณ 185 บาทตอ่ตาราง
เมตร รองลงมาคือจงัหวดัปทมุธานี ซึ่งมีราคาค่าเช่าสงูสดุอยู่ที่ 182 บาทต่อตร.ม. โดยอตัราค่าเช่าคลงัสินค้าในแต่ละพืน้ที่จะ
แปรผนัตามปัจจยัหลายประการ เช่น สภาพของคลงัสินค้า อายขุองอาคาร วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าเพื่อให้มี
คณุสมบตัิพิเศษ   
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แนวโน้มตลาดคลงัสนิค้าให้เชา่ปี 2561 
ความคืบหน้าในการจัดตัง้โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี  (EEC หรือ Thailand’s Eastern Economic 
Corridor) คาดว่าย่อมส่งผลประโยชน์ต่อธุรกิจการพฒันาคลงัสินค้าให้เช่า ซึ่งเป็นที่สนใจของนกัลงทนุที่จะเข้ามาพฒันาตัง้
นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซีดังกล่าว นอกจากนี ้การจัดตัง้อีอีซียังส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิ โลจิสติกส์ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว จะส่งผลดีต่ อธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ในบริเวณพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร สวุรรณภมูิ – บางปะกง ไปยงับริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด อีกด้วย 
 
นอกจากนี ้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ อนัได้แก่ โครงการถนน ทัง้การก่อสร้างมอร์เตอร์เวย์ 3 เส้นทาง 
ได้แก่ กรุงเทพฯ - ชลบรีุ พทัยา – มาบตาพดุ และแหลมฉบงั – นครราชสีมา อีกทัง้การปรับปรุงทางหลวงพืน้ที่บริเวณอูต่ะเภา 
มาบตาพดุ และถนนเลยีบชายฝ่ังทะเล (ระยอง - ชลบรีุ) การพฒันาทางราง รถไฟทางคู ่(ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสบิเก้า – แก่ง
คอย) รถไฟความเร็วสงู (ช่วงกรุงเทพฯ พทัยา ระยอง) การก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา การพฒันาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น
สนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เป็นศูนย์ซ่อมยาน ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและรบบโลจิสติกส์ การพัฒนาท่าเรือสตัหีบ 
รองรับเรือเฟอร์ร่ีเช่ือมชายฝ่ังทะเลอา่วไทย อีกทัง้การพฒันาทา่เรือแหลมฉบงั เป็นศนูย์การขนสง่ตู้สนิค้าทางรถไฟ ล้วนแล้วแต่
สง่ผลบวกตอ่ธุรกิจคลงัสนิค้าเป็นอยา่งมาก จึงท าให้เกิดการคาดวา่อตัราการเชา่ (Occupancy rate) พืน้ท่ีคลงัสนิค้าในบริเวณ
ตัง้แต่ทางตะวนัออกของกรุงเทพฯ ไปยังบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด มีการคาดเดาว่าจะเพิ่มขึน้ในปี 2561 ทัง้นี ้เนื่องจากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่ออุปสงค์ของธุรกิจคลงัสินค้า อีกทัง้ธุรกิจอีคอมเมิร์สที่ส่งเสริมต่อธุรกิจ
คลงัสินค้าในการเก็บสินค้า อุตสาหกรรมที่คาดว่ามีความต้องการพืน้ที่คลงัสินค้า อันได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์อนาคต 
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทลั อากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ อปุกรณ์อตัโนมตัิและหุน่ยนต์ และนวตักรรมอาหาร 
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เอกสารแนบ 2 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้อย 63 ซึ่งจัดท า
โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 

 
ในการเข้าลงทุนในโครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้อย 63 (“โครงการ Central-WHA วังน้อย 63”) นัน้ 
บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากัด (“Central WHA Alliance”) ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1) บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) ซึ่งได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อก าหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2) บริษัท เซ้าท์อีสเอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“SEAI”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์แตล่ะรายการ ซึง่จดัท าโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 โดย GRAND 

 
GRAND ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ทัง้นี ้GRAND เห็นวา่วิธีคิดจากรายได้แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสดดงักลา่ว ซึง่ได้ค านงึถงึ
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต สามารถน ามาใ ช้
ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้GRAND จัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่
ละปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ระดบัความเสี่ยง ความมัน่คงของกระแสรายได้ และอตัรา
ผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูคา่ปัจจบุนั โดยใช้อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount 
Rate) เพื่อท าการหามลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2562) ทัง้นี ้ในการประเมินมลูคา่ 
GRAND ได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
สภาวการณ์แข่งขนั การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่ประเมินมลูค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้มทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมิน ผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

  
ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สนิ โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการขึน้อยูก่บั
ท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจยัหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
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เหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 
3.00 ทกุๆ ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์  

 
ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 

ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงข้อมลูที่ได้รับจาก Central WHA Alliance ซึง่ประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการ ค่าท า

ความสะอาดและจดัส่วนพืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า 
และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

GRAND พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ขง่ทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.25 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 2.50 บวกกบัอตัราผลตอบแทนจากความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ (Risk Premium) ประมาณร้อยละ 6.75 

 
จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

GRAND ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.25 เพื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยค านงึถึงท าเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปัจจบุนั แนวโน้มในอนาคต เป็น
ต้นGRAND ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี 2591 
  

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND 
เท่ากับ 2,198.00 ล้านบาท 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  154                     

2) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 โดย SEAI 
 

SEAI ได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการสอบ
ทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่ SEAI ใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิ จากการ
ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่ประเมินมลูค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะ
ของทรัพย์สิน การน าไปใช้ประโยชน์ และสภาพการตลาดทั่วไป  ทัง้นี  ้SEAI จัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 23 ปี 
โดยประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของโครงการ จากนัน้หกัด้วยคา่ใช้จ่ายด าเนินการที่เก่ียวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
การด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแตล่ะปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ใน
การพิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุประมาณการ โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามลูค่าทรัพย์สนิ 
ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั  และเมื่อภายหลงัสิน้สดุสญัญา 
อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สิน เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี โดยอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการขึน้อยู่กบัสภาพท าเล ที่ตัง้ สภาพอาคาร การรับน า้หนกัของอาคาร สาธารณปูโภค และเง่ือนไขการเช่าต่างๆ ทัง้นี ้
SEAI ก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

 

ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงจากข้อมลูท่ีได้รับจาก Central WHA Alliance 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

SEAI ก าหนดอตัราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI ก าหนดอัตราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ ร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล 22 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.1817 และความเสี่ยงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และภาวะ
เศรษฐกิจ  
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จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
SEAI ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพจิารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการด าเนินงานของธุรกิจ และ SEAI ก าหนด
คา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี 2584 
  

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 
2562) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 2,234.00 ล้านบาท 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 จัดท าโดย GRAND และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย GRAND และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 

2561) 
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย SEAI 

กรรมสิทธิในท่ีดินจ านวน 3 โฉนด เนือ้ท่ี 96-1-44.00 ไร่ พร้อม
อาคารสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน
และอาคาร 

2,198.00 ล้านบาท 2,234.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ณ วนัท่ี GRAND และ SEAI ท าการประเมินทรัพย์สิน 
(วนัท่ี 1 มีนาคม 2561) ด้วยวธีิต้นทนุ (Cost Approach) เทา่กบั 1,537.90 ล้านบาท และ 1,531.12 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 ที่จัดท า
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วงัน้อย 63 ที่จดัท าโดย GRAND และ SEAI ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 
ราย ได้เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าเช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้
สมมติฐานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์
ดงักล่าว ณ ปัจจุบนั ที่เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคาประเมินที่ จัดท าโดยผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่วมก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้อย 63 โดยมีมูลค่า
เท่ากับ 2,198.00 ล้านบาท และ 2,234.00 ล้านบาท ตามล าดับ 
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เอกสารแนบ 3 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 ซ่ึงจัดท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 

 
ในการเข้าลงทนุในโครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (“โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-
ตราด กม. 23”) นัน้ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) ได้วา่จ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1) บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ก าหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2) บริษัท เซ้าท์อีสเอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“SEAI”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม  2561  โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 
ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์แตล่ะรายการ ซึง่จดัท าโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดย GRAND 

 
GRAND ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด(Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ทัง้นี ้GRAND เห็นวา่วิธีคิดจากรายได้แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสดดงักลา่ว ซึง่ได้ค านงึถงึ
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต สามารถน ามาใช้
ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้GRAND จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 25 ปี 2 วนั โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้
ของทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิใน
แตล่ะปี แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูคา่ปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามลูคา่ทรัพย์สนิ 
ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ในการประเมินมลูค่า GRAND ได้พิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแส
รายได้ ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาด และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง ผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียด
โดยสรุปดงันี ้

 
ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สนิ โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการขึน้อยูก่บั
ท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจยัหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 
3.00 ทกุๆ ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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GRAND ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA และ WHA KPN Alliance ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ 
WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญา
ตกลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance 

 
ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 
คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA KPN Alliance ซึง่ประกอบด้วย คา่บริหารจดัการ คา่ท าความ
สะอาดและจดัส่วนพืน้ท่ีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าประกนัภยั ค่านายหน้า และ
คา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

GRAND พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ขง่ทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 10.00 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3.00 บวกกบัอตัราผลตอบแทนจากความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ (Risk Premium) ประมาณร้อยละ 7.00 

 
จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดยวิธีรายได้แบบคิด
ลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2562) ประเมินโดย 
GRAND เท่ากับ 863.00 ล้านบาท
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2) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดย SEAI 
 

SEAI ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ง SEAI ใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า
ทรัพย์สนิ จากการตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ เช่น ลกัษณะสทิธิตามกฎหมาย 
ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สิน การน าไปใช้ประโยชน์ และสภาพการตลาดทัว่ไป ทัง้นี ้SEAI จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 
25 ปี 2 วนั โดยประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของโครงการ จากนัน้หกัด้วยคา่ใช้จ่ายด าเนินการที่เก่ียวข้อง ที่คาดวา่
จะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แล้วคิดส่วนลดกลบัเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน (วันที่ 1 
มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั  และเมื่อภายหลงัสิน้สดุสญัญา 
อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สิน เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี โดยอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการขึน้อยู่กบัสภาพท าเล ที่ตัง้ สภาพอาคาร การรับน า้หนกัของอาคาร สาธารณปูโภค และเง่ือนไขการเช่าต่างๆ ทัง้นี ้
SEAI ก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
SEAI ก าหนดอตัราคา่เช่าส าหรับพืน้ที่หลงัคาคลงัสนิค้า เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี  

 

ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
จนถึงปีที่ 22 จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 90 จนสิน้สดุประมาณการ 

 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงจากข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA KPN Alliance 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

SEAI ก าหนดอตัราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI ก าหนดอัตราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 10.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรัฐบาล เทา่กบัร้อยละ 3.45 และความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ  
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จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดยวิธีรายได้แบบคิด
ลดกระแสเงินสด มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 
มกราคม 2562) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 835.60 ล้านบาท 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 จัดท าโดย GRAND และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย GRAND และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 

2561) 
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย SEAI 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน เนือ้ท่ี 43-3-0.00 ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลูก
สร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและอาคาร 

863.00 ล้านบาท 835.60 ล้านบาท 

หมายเหต ุ ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ณ วนัท่ี GRAND และ SEAI ท าการประเมิน
ทรัพย์สิน (วันท่ี 1 มีนาคม 2561) ด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 584.50 ล้านบาท และ 685.34 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 ที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ที่จดัท าโดย GRAND และ SEAI ซึง่ผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สิน
เอง ภายใต้สมมติฐานวา่รายได้ในอนาคตของสนิทรัพย์นัน้มีการเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึง่สอดคล้องกบัสภาพของ
สนิทรัพย์ดงักลา่ว ณ ปัจจบุนั ที่เป็นอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงใช้ราคาประเมินที่จัดท า
โดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่วมก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 863.00 ล้านบาท และ 835.60 ล้านบาท ตามล าดับ 
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เอกสารแนบ 4 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) 
ซ่ึงจัดท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 

 
ในการเข้าลงทนุในโครงการ WHA Mega Logistics Center พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”) นัน้ 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“WHA”) ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1) บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ก าหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2) บริษัท เซ้าท์อีสเอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“SEAI”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม  2561  โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 
ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์แตล่ะรายการ ซึง่จดัท าโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดย GRAND 

 
GRAND ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด(Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ทัง้นี ้GRAND เห็นวา่วิธีคิดจากรายได้แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสดดงักลา่ว ซึง่ได้ค านงึถงึ
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต สามารถน ามาใช้
ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้GRAND จัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 60 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่
ละปี แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูคา่ปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ 
วนัท่ี WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ในการประเมินมลูคา่ GRAND ได้พิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ 
ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาด และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง ผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุป
ดงันี ้

 
ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สนิ โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการขึน้อยูก่บั
ท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจยัหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 
3.00 ทกุๆ ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
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GRAND ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายช าระคา่เช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไมม่ีผู้
เช่า เป็นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท าการที่ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA 

 
ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 
คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึง่ประกอบด้วย คา่บริหารจดัการ คา่ท าความสะอาดและจัด
ส่วนพืน้ท่ีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าประกนัภยั ค่านายหน้า และค่าบ ารุงรักษา
อ่ืนๆ 

คา่ตอ่อายสุญัญาเช่า จ านวน 50.00 ล้านบาท ช าระ ณ ปีท่ี 30 ของประมาณการ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

GRAND พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ขง่ทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.50 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3.00 บวกกบัอตัราผลตอบแทนจากความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ (Risk Premium) ประมาณร้อยละ 6.50 

 
จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND 
เท่ากับ 735.00 ล้านบาท
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2) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดย SEAI 
 

SEAI ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ง SEAI ใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า
ทรัพย์สนิ จากการตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ เช่น ลกัษณะสทิธิตามกฎหมาย 
ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สิน การน าไปใช้ประโยชน์ และสภาพการตลาดทัว่ไป ทัง้นี ้SEAI จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 
60 ปี โดยประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของโครงการ จากนัน้หกัด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินการที่เก่ียวข้อง ที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใช้อตัรา
คิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน (วนัที่ 1 มกราคม 
2562) โดยผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั  และเมื่อภายหลงัสิน้สดุสญัญา 
อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สิน เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี โดยอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการขึน้อยู่กบัสภาพท าเล ที่ตัง้ สภาพอาคาร การรับน า้หนกัของอาคาร สาธารณปูโภค และเง่ือนไขการเช่าต่างๆ ทัง้นี ้
SEAI ก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
SEAI ก าหนดอตัราคา่เช่าส าหรับพืน้ที่หลงัคาคลงัสนิค้า เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี  

 

ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
จนถึงปีที่ 30 จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 90.00 จนสิน้สดุประมาณการ 

 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงจากข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA 
คา่ตอ่อายสุญัญาเช่า จ านวน 50.00 ล้านบาท ช าระ ณ ปีท่ี 30 ของประมาณการ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

SEAI ก าหนดอตัราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI ก าหนดอัตราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 10.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรัฐบาล เทา่กบัร้อยละ 3.45 และความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ  
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จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 
มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2562) 
ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 656.30 ล้านบาท 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จัดท าโดย GRAND และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย GRAND และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 

2561) 
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย SEAI 

สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า เนือ้ท่ี 17-
1-50.00 ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดนิและอาคาร 

735.00 ล้านบาท 656.30 ล้านบาท 

หมายเหตุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ณ วนัท่ี GRAND และ SEAI ท าการประเมินทรัพย์สิน 
(วนัท่ี 1 มีนาคม 2561) ด้วยวธีิต้นทนุ (Cost Approach) เทา่กบั 420.10 ล้านบาท และ 390.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่จัดท า
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่จดัท าโดย GRAND และ SEAI ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 
ราย ได้เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าเช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้
สมมติฐานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์
ดงักล่าว ณ ปัจจุบนั ที่เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่วมก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยมีมูลค่า
เท่ากับ 735.00 ล้านบาท และ 656.30 ล้านบาท ตามล าดับ 
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เอกสารแนบ 5 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี ซ่ึงจัดท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 

 
ในการเข้าลงทุนในโครงการ DSG HSIL สระบุรี นัน้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) ได้ว่าจ้างให้ผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1) บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (“GRAND”) ซึ่งได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อก าหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2) บริษัท เซ้าท์อีสเอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“SEAI”) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์แตล่ะรายการ ซึง่จดัท าโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดย GRAND 

 
GRAND ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ทัง้นี ้GRAND เห็นวา่วิธีคิดจากรายได้แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสดดงักลา่ว ซึง่ได้ค านงึถงึ
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต สามารถน ามาใช้
ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้GRAND จัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่
ละปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดบัความเสี่ยง ความมัน่คงของกระแสรายได้ และอตัรา
ผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูคา่ปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount 
Rate) เพื่อท าการหามลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2562) ทัง้นี ้ในการประเมินมลูคา่ 
GRAND ได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
สภาวการณ์แข่งขนั การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่ประเมินมลูค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้มทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมิน ผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

  
ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สนิ โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการขึน้อยูก่บั
ท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจยัหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 
3.00 ทกุๆ ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์  
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ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 

ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงข้อมูลท่ีได้รับจาก WHAVH ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการ ค่าท าความสะอาด

และจัดส่วนพืน้ท่ีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้า และค่า
บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

GRAND พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ขง่ทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.25 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 2.50 บวกกบัอตัราผลตอบแทนจากความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ (Risk Premium) ประมาณร้อยละ 6.75 

 
จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

GRAND ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.25 เพื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยค านงึถึงท าเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปัจจบุนั แนวโน้มในอนาคต เป็น
ต้น GRAND ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี 2591 
  

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 
มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND เท่ากับ 
462.00 ล้านบาท 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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2) สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดย SEAI 
 

SEAI ได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการสอบ
ทานมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่ SEAI ใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิ จากการ
ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่ประเมินมลูค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะ
ของทรัพย์สิน การน าไปใช้ประโยชน์ และสภาพการตลาดทั่วไป  ทัง้นี  ้SEAI จัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 23 ปี 
โดยประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของโครงการ จากนัน้หกัด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินการที่เก่ียวข้องที่คาดวา่จะเกิดขึน้ใน
การด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแตล่ะปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ใน
การพิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุประมาณการ โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามลูค่าทรัพย์สนิ 
ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั  และเมื่อภายหลงัสิน้สดุสญัญา 
อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สิน เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราคา่เช่าพืน้ท่ี โดยอตัราคา่เช่าและ
ค่าบริการขึน้อยู่กบัสภาพท าเล ที่ตัง้ สภาพอาคาร การรับน า้หนกัของอาคาร สาธารณปูโภค และเง่ือนไขการเช่าต่างๆ ทัง้นี ้
SEAI ก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

 

ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 95.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อ้างอิงจากข้อมลูท่ีได้รับจาก WHAVH 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 

 
ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

SEAI ก าหนดอตัราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI ก าหนดอัตราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ ร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรัฐบาลเทา่กบัร้อยละ 3.45 และความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ  
  

จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
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SEAI ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการด าเนินงานของธุรกิจ และ SEAI ก าหนด
คา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี 2584 
  

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 
มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2562) 
ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 450.00 ล้านบาท 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี จัดท าโดย GRAND และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย GRAND และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 

2561) 
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย SEAI 

กรรมสิทธิในท่ีดินจ านวน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 15-0-0.00 ไร่ พร้อม
อาคารสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน
และอาคาร 

462.00 ล้านบาท 450.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี ณ วนัท่ี GRAND และ SEAI ท าการประเมินทรัพย์สิน (วนัท่ี 1 
มีนาคม 2561) ด้วยวธีิต้นทนุ (Cost Approach) เทา่กบั 277.10 ล้านบาท และ 306.71 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี ที่ จัดท าโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบรีุ ที่จดัท าโดย GRAND และ SEAI ซึง่ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้
เลอืกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่เช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นวา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สนิเอง ภายใต้สมมติฐานวา่
รายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าว ณ 
ปัจจุบนั ที่เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงใช้ราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่วมก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยมีมูลค่าเท่ากับ 462.00 ล้าน
บาท และ 450.00 ล้านบาท ตามล าดับ 
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท ครัง้ที่ 2/2561 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน (ตามข้อ 2 

หรือข้อ 3) ให้แก่บริษัทฯ เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 

12.00 น. ของวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือลงทะเบียนก่อน

เร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 

ข) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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- สาํหรับนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง

จดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้

ลงนามรับรองความถกูต้องของคาํแปล 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีง ต้องเป็นการมอบฉนัทะให้กบับคุคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริษัทฯจะถือ

ว่าการใช้สิทธิออกเสียงของตวัแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจํานวนสิทธิ

ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ( ในกรณีผู้

มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้ รับ

มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ รับ

มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลท่ีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

หนงัสอืรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ี

ออกหนงัสอื) พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งมอบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติ

บคุคลฉบบัลา่สดุท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) ซึ่ง

รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติ

บคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้สง่มอบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล 

ซึง่ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยูซ่ึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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- สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดทําคําแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของคําแปล 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 



 

สิง่ท่ีส่งมาด้วย 12 แบบ ก. 

Attachment 12 Form A. 
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั้งส้ินรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

       age           years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       44    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 

   Mr. Ratachai Teratanavat age        44   years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor    

ถนน สาทรเหนือ   ตาํบล/แขวง  สีลม   อาํเภอ/เขต          บางรัก  

Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  

จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    

Province           Bangkok    Postal Code                     10500     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่าดับบลิวเอชเอ  พรี เ ม่ียม โกรท ค ร้ังท่ี  2/2561 ในวันท่ี 14 มิ ถุนายน พ.ศ.  2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้ น 3  

โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust No. 2/2018 on 4 June 2018 at 14.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadaphisek 

Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 



 

 

(2) วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the investment in the freehold, leasehold and sub-leasehold rights of 

immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จาํนวน

ประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the third capital increase of WHART through the issuance and offer for 

sale of approximately not exceeding 299,180,000 new trust units for the investment in freehold, leasehold and sub-leasehold 

rights of immovable properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, and the method for 

determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the third capital increase. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 
 

(4) วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

 

Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

 

(5) วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 และ

การนาํหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 Agenda Item No. 5  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be issued 
and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the third capital 
increase. 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ีสาม และการนาํ
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the third capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ีสาม และการนาํ

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the third capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

(6) วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้ งหมดจํานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสั้ น ประมาณไม่เกิน 

1,780,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต ์WHART 

Agenda Item No. 6 Re: To consider and approve the entering into long term and/or short term loan agreements of up to total 
loan amount of approximately not exceeding Baht 1,780,000,000 for the investment in freehold, leasehold and sub-leasehold 
rights of immovable properties and other related assets, in addition to the assets currently held by WHART, and for the working 
capital of WHART. 

 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(7) วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ทาํ และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 



 

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed, including the entry and/or the 

amendments to other agreements relating to the operation of WHART and seek for benefits from the immovable properties in 

order to be line with the investment in the Additional Investment Assets. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 8 Re: Other matters (if any). 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust 
unitholder. 

  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is 
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   ( ) 

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

  ( ) 

 

 

หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรัสตใ์ห้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several 

proxies for splitting votes. 
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2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี 

The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 

director is as enclosed herewith. 



 

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

สิง่ท่ีส่งมาด้วย 12 แบบ ข. 

(Attachment 12) Form B. 
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั  

as a Custodian for 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

       age           years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       44    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 

         Mr. Ratachai Teratanavat  age        44    years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor  

ถนน สาทรเหนือ   ตาํบล/แขวง  สีลม   อาํเภอ/เขต          บางรัก  

Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng           Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  

จงัหวดั                    กรุงเทพ,มหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    

Province                     Bangkok     Postal Code  10500    

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่าดับบลิวเอชเอ  พรี เ ม่ียม โกรท ค ร้ังท่ี  2/2561 ในวันท่ี 14 มิ ถุนายน พ.ศ.  2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้ น 3  

โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust No. 2/2018 on 4 June 2018 at 14.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadaphisek 

Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 



 

� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the investment in the freehold, leasehold and sub-leasehold rights of 

immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จาํนวน

ประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the third capital increase of WHART through the issuance and offer for sale of 
approximately not exceeding 299,180,000 new trust units for the investment in freehold, leasehold and sub-leasehold rights of 
immovable properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, and the method for 
determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the third capital increase. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 
 

(4) วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

 

Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 
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(5) วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 และ

การนาํหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 5  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be issued 
and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the third capital 
increase. 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ีสาม และการนาํ
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the third capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ีสาม และการนาํ

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the third capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

(6) วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้ งหมดจํานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสั้ น ประมาณไม่เกิน 

1,780,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต ์WHART 

Agenda Item No. 6 Re: To consider and approve the entering into long term and/or short term loan agreements of up to total 
loan amount of approximately not exceeding Baht 1,780,000,000 for the investment in freehold, leasehold and sub-leasehold 
rights of immovable properties and other related assets, in addition to the assets currently held by WHART, and for the working 
capital of WHART. 

 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น) � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 



 

(7) วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ทาํ และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed, including the entry and/or the 

amendments to other agreements relating to the operation of WHART and seek for benefits from the immovable properties in 

order to be line with the investment in the Additional Investment Assets. 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 8 Re: Other matters (if any). 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust 
unitholder. 

  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is 
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   ( ) 

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

  ( ) 

 

 

หมายเหตุ 
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1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั้น 

    Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.   

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรัสตใ์ห้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several 

proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี 

The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 

director is as enclosed herewith. 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกดั  

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ช่ือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

ตําแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 44 ปี 

ท่ีอยู ่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา ประกาศนียบตัรหลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 14 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ (ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสทิธิในการเข้าประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ท่ี 2/2561 (Record Date) วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) โดยเป็นบคุคลท่ีมีสว่นได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 7 ได้แก่ 

ชื่อ จาํนวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 294,597,043 15.00 

น.ส.  จรีพร   จารุกรสกลุ 13,656,593 0.70 

นาย สมยศ อนนัตประยรู 4,823,800 0.25 

น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 550,346 0.03 

นาง  ตุ้มทอง   ไชยสนิท 414,826 0.02 

นาง  กฤษณา   สขุบญุญสถิตย์ 250,000 0.01 

นาย  กําธร   ตติยกว ี 211,240 0.01 

นาง  เฉลา   แซจิ่ว 152,012 0.01 

นาย  อรรถวิทย์   เฉลมิทรัพยากร 150,000 0.01 

นาย  ธนภทัร   อนนัตประยรู 131,803 0.01 

นาง  วิภาวี   เฉลมิทรัพยากร 130,000 0.01 

น.ส.  นลนิ   อนนัตประยรู 123,236 0.01 

นาย  อรรณพ   เฉลมิทรัพยากร 110,062 0.01 

นาย  รชต   ตราชวูณิช 70,000 0.00 

นาย  ชนกนัต์   จิรัฐติกาลสกลุ 20,000 0.00 

น.ส.  ปิยวรรณ   เลาก่อสกลุ 12,344 0.00 

นาย  สมศกัดิ์   บญุช่วยเรืองชยั 4,400 0.00 

รวม 315,407,705 16.06 

 

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ท่ี 2/2561 (Record Date) วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) โดยเป็นบคุคลท่ีมีสว่นได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 6 ได้แก่ 
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ชื่อ จาํนวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 111,813,863 5.69 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 11,308,700 0.58 
รวม 123,122,563 6.27 

 

3. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก (ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ครัง้ท่ี 2/2561 (Record Date) วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) ได้แก่ 

ชื่อ จาํนวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

สาํนกังานประกนัสงัคม 387,428,422 19.73 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 294,597,043  15.00 

กองทนุ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 122,660,052 6.25 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 111,813,863 5.69 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั 

(มหาชน) 

92,488,083 4.71 

ธนาคาร ออมสนิ 61,553,873 3.13 

บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 56,308,721 2.87 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 54,565,600 2.78 

บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 46,543,904 2.37 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จํากดั 

(มหาชน) 

42,585,075 2.17 

รวม 1,270,544,636 64.70 

 


