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  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2562 
  
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ  

พรีเมี่ยม โกรท 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

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 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

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 



2 
 

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ  พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART") เห็นสมควรให้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 
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 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 18 
เมษายน 2562 เร่ิมประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้หมด 272 คน นบัจ านวนหนว่ยทรัสต์ได้ 1,541,024,057 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 68.5370 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART โดย
มติแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 

วาระท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2561 

วาระท่ี 3  รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2561  

วาระท่ี 4  รายงานการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2562 

 โดยรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่ว
เป็นไปตามที่ได้น าส่งแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่  2 วาระที่  3 วาระที่  5 วาระที่  6 และวาระที่  7 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นีเ้ป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หาก
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่  2 วาระที่  3 วาระที่  5 วาระที่  6 และวาระที่  7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นีใ้ห้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการ
น าเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  1/2562 
พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 
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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
คลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานดงักลา่ว โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้
นี ้("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิ 
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”)  
บริษัท ดับบลิว เอชเอ เวนเจอร์  โฮลดิ ง้  จ ากัด  ( “WHAVH” )  บ ริ ษัท ดับบลิว เอชเอ  ไดวะ  
โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA Daiwa”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั 
(“WHA KPN Alliance”) (รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โค รงการอาคาร โร ง ง าน  DTS ตั ้ง อยู่ ที่ นิ คม อุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1.1.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 
6 ไร่ 73 ตารางวา1 

1.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ
อาคารโรงงาน DTS จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร  

1.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคาร
โรงงาน DTS 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่า
ไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

(2) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS นี ้กองทรัสต์ WHART 
จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการอาคาร
โรงงาน DTS ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามจดหมาย
เชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

2.1.  กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่198090) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 
12 ไร่ 1งาน 90.9 ตารางวา2 

2.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ
อาคารโรงงาน Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร  

2.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคาร
โรงงาน Roechling 

                                                 
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่า
ไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการอาคารโรงงาน Roechling นี ้กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญาดงันี  ้ รวมถึงสญัญาอื่นใดที่
เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่าของทรัพย์สินโครงการอาคารโรงงาน 
Roechling ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1.  สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมี
เนือ้ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 

                                                 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเติม4 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART 
ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

3.2.  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 
1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร 
พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือ
ประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

3.3.  กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่า
ไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระ
คา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และ
ส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(2) ส าหรับพืน้ที่หลังคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ 
วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะจัดหา
ผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่ว เพื่อใช้ติดตัง้

                                                 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ
เพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของกองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่
หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 
ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตาม
ค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่
เหลอื ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ที่ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ท ากบั WHA ตอ่ไป 

(3) การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 1) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ) กบั WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

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

3) สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคากบั WHA 
4)  สญัญาจ านองกับ WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สินเป็นประกันการให้

เช่าตอ่อีก 30 ปี) และ 
5) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์
เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

4.1.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088) 
เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

                                                 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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4.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 
4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) 
อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 
หลงั (ประกอบด้วย 2 คูหา) และอาคาร D จ านวน 1 หลัง 
(ประกอบด้วย 2 คูหา)) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลังคาประมาณ 61,482.00 
ตารางเมตร 

4.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA 

                                                                                                                                                        
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอ
เดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
เพ่ิมเติม จะท าให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็
ดี เมื่อไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรับบุคคลภายนอกผู้ที่รับโอนที่ดิน
สามยทรพัย์นัน้ต่อไป  
 
นอกจากนี ้ส าหรับบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดงักล่าวเป็น
ภารยทรพัย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 143044 ต าบลและ
อ าเภอเดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยั
ของศาลฎีกาทีเ่กีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดย
สจุริตเท่าทีจ่ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ 
เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 
ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และที่ดิน
โฉนดเลขที ่30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ
ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(2) ส าหรับพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่า
พืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่า
ในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึงพืน้ที่อาคาร B1, B2, B3 และ 
B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 
2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และ
สญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 และพืน้ที่อาคาร B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited 
ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายุ
การเช่าในวนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจา
สญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa ช าระค่าเช่าส าหรับช่วง
ระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้
เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(3) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคง
ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี 
หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ 
WHA Daiwa ตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในระหวา่งการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้
สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอนัที่จะเช่า
หลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี 
นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่า
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เช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ 
และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า (“สิทธิในการเช่า
หลังคา”) 

เมื่อ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่า
หลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระ
ค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA และ/หรือ บคุคลที่
เก่ียวโยงกันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ที่
เก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

(4) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1) สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กบั WHA Daiwa (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA Daiwa (ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์
เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

5.1.  สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่  21941, 
21942, 21943, 21944,และ 21945) และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด 
(โฉนดเลขที่ 22993)  โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 
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89.25 ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 
2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม9 

5.2.  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
เฟส 2) จ านวน 2 หลงั10 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิ
การเช่าพืน้ที่บางส่วนในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 เฟส 2) จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11  

5.3.  กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่น
ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

หมายเหตุ: 

(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั12 (ในฐานะผู้มีสิทธิ
การเช่าที่ดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA KPN 
Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากดั) ตกลงสละสทิธิในการบอกเลกิสญัญาและตกลงโอนสทิธิและ
หน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และ
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) 

                                                 
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563   
10 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
12 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่
กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาดงักลา่ว  

(2) บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด  (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้  ตกลงด าเนินการจด
ทะเบียนให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) สู่ทางสาธารณะ เพื่อให้
กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้ เช่าพืน้ที่ ตลอดจนบริวารของบุคคล
ดงักลา่ว ใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายช่ือและป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเ วลาที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามบนัทึก
ข้อตกลงที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบับริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 
(ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน) ตอ่ไป 

(3) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART 
จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระ
คา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และ
ส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(4) การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการ
เข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่า
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ช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั)  
2) สญัญาเช่าที่ดิน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินโฉนดเลขที่ 22993) 
3) สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน กบั WHA KPN 

Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร และสิ่งปลกูสร้างอ่ืน ๆ 
ในโครงการดงักลา่ว)  

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

5) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
ผู้มีสทิธิการเช่าช่วงและเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน และเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการดังกล่าว) 
และ 

6) บนัทึกข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากดั (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 
(ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าในที่ดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มี
สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 5. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินทัง้หมดในสว่นท่ี   172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  155,179.44 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี 2,983.29 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดใน 71,482.00 ตารางเมตร 
 สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้เป็นรายละเอียดทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติม 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน 
จ ากัด ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม ด้วยการพิจารณาจาก 
รายได้ (Income Approach) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 

(บาท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา 

จ ากัด1 

บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สนิ 

จ ากัด2 

มูลค่าราคาประเมิน
ต ่าสุด 

โครงการอาคารโรงงาน DTS 273,000,000 281,050,000 273,000,000 

โครงการอาคารโรงงาน Roechling  338,000,000 340,840,000 338,000,000 

โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

1,008,000,000 963,420,000 963,420,000 

โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

1,843,000,000 1,899,390,000 1,843,000,000 

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

1,047,000,000 1,018,990,000 1,018,990,000 

รวม 4,509,000,000 4,503,690,000 4,436,410,000 

หมายเหตุ  1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย์ ฉบบัลงวนัที ่19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563) 

2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2563) 

รายละเอียดราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าซือ้
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เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เ ก่ียวข้อง  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่
อายุอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน  
4,880,250,000 บาท เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ต ่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของราคา
ประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
ในแตล่ะโครงการท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม 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 มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ราย
หนึง่ของกองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ WHART 
ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส 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) ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านอง
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจด
ทะเบียนยกเลิกหลกัประกันทางธุรกิจ  และ/หรือ การยกเลิกสัญญา และ/หรือ 
ข้อตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนัในสญัญาเช่าช่วงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดนิ
ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง หรือไม่
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สามารถด าเนินการได้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และ
ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึง่จะต้องไมใ่ช่ประเด็นอนัจะท าให้ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่
เก่ียวข้อง) 

(3) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และ   

(4) กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("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 วิธีการประเมินราคา
ทรัพย์สิน รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้และการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่
จะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง และเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขาย
ทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/
หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สิน) 
และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคา และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ 
สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้และ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง การจัดหาประโยชน์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อกองทรัสต์ WHART 
ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทนุในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 
เป็นต้น 
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3) เข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART 

4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้
การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับ
มอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ และ 

5) ใช้ดลุพินิจในการท่ีจะเข้าลงทนุหรือไมเ่ข้าลงทนุในทรัพย์สนิบางโครงการ หรือลงทนุ
หรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ 
ก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่า
เง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย แสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิดงักลา่ว
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์ 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
ความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 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
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ไว้ไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) และส าหรับโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 
30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ช าระเมื่อมีการต่อ
สัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง)  ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินทรัพย์สิน
รวมที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สินในทกุโครงการ เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และ
อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

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 5  

ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของ
อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ท า
การเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกับกองทรัสต์ WHART กับ
อัตราค่าตอบแทนผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (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  
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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
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 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 

ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย WHA ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน WHAVH, 
WHA Daiwa และ WHA KPN Alliance ดงันัน้ การที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จึงเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จัดการกองทรัสต์) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของกองทรัสต์ 
WHART และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 
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เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 2 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 3 วาระ
ที่ 5 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเง่ือนไขเพิ่มเตมิในวาระ
ที ่4 และวาระท่ี 5 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  4 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่ เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4  

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 
4,880,250,000 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 (ชลหารพิจิตร กม.3 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 
426,230,000 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
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ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) (ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็น
จ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้ที่ 4) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุเพ่ือลงทุนในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิ
การเช่าช่วงเพิ่มเติมดงัรายละเอียดในวาระท่ี 2 และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อมุง่
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และสร้างผลตอบแทนในรูปผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนีก้ารที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
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 เช่า จ าหนา่ย โอนสทิธิการเช่า 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 
40,000,000 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 5  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 
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426,230,000 หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART กบัหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในปัจจบุนัจ านวน 2,248,454,220 หนว่ย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวน
ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,674,684,220 หน่วย และกองทรัสต์ WHART จะน าเงินประกนัการเช่าและการบริการ
มาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจ านวนประมาณ 40,000,000 บาท รวมถึง
ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดย
ให้ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
ตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจ 

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 และวตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทนุและจดัสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทนุเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ได้น าเสนอทุกประการ เนื่องจากบริษัทฯ  คาดว่าการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินที่เล็งเห็นแล้ว
วา่มีศกัยภาพท่ีดีในอนาคตและเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ดงัที่ได้กลา่วไว้
แล้วข้างต้น ยงัท าให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินภายใต้การ
บริหารงานของ WHA ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ WHA GROUP ที่ด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงาน ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปในอนาคต โดยก าหนดให้มติของที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ 
รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่ เสนอข้างต้น ทัง้นี ้เมื่อ
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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  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ  จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15   

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 3 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2 วาระ
ที่ 5 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเง่ือนไขเพิ่มเตมิในวาระ
ที ่4 และวาระท่ี 5  

วาระที่  4 วาระที่  5.1 และวาระที่  5.2 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นีเ้ป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน  
 
หากวาระที่  4 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นี ้
บริษัทฯ จะน าเสนอวาระที่  5.1 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  1/2562 
พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอวาระที่  5.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอีกต่อไป 
 
อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้
ที่ 1/2562 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระที่  5.1 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 1/2562 แต่จะน าเสนอวาระที่  5.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาต่อไป  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

  บริษัทฯ จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ส าหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะเป็นไปตามที่จะได้เสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระที่ 
5 ตอ่ไป  

  ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยให้ถือว่ามติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุ
ประการ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในสว่นนีเ้ป็น
การสร้างความมัน่ใจในการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนเพื่อรักษาสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์
ของ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่อาจจะก าหนดในสญัญา
กู้ยืมเงินกบัธนาคาร และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ โดยก าหนดให้มติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ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   
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ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) 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 

การลงมติในวาระที่ 4 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ 
วาระท่ี 7 ในกรณีที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้า
ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2 
วาระท่ี 3 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเง่ือนไข
เพิ่มเติมในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่  4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามที่ระบไุว้ใน
วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา ดงันี ้ 

 หากวาระที่ 4 ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 1/2562 นี ้บริษัทฯ จะน าเสนอวาระที่ 5.1 ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอ
วาระที่ 5.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
1/2562 พิจารณาอีกตอ่ไป 
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 อยา่งไรก็ดี หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระที่ 5.1 เพื่อให้ที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา แต่จะ
น าเสนอวาระที่ 5.2 ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
1/2562 พิจารณาตอ่ไป 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 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 านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่
สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1 แล้วจะมี
จ านวนไม่เ กินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี  ้
(รายละเอียดตามที่ได้รับอนมุตัิในวาระที่ 4) 

ส่วนที่ 3 จดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) 
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เ 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
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่ 3 
แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 5 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 โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้ 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
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จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไมจ่ดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น 
สญัชาติแคนาดา สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่
สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มเติมดงักลา่วเป็น
การกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้  ๆ หรือ
ก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด 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
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 
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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
หลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนดว่าจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) 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
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ดงักลา่วในวาระนีจ้ะไม่กระทบกบัการอนมุตัิใน
วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 แตอ่ยา่งใด 
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5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 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
เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

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

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่
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 5 เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 
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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 

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

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สิทธิจอง
ซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ัดสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น 
สญัชาติแคนาดา สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่
สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักลา่วเป็นการ
กระท าอนัขดัตอ่กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 
ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้  ๆ หรือก่อให้เกิด
ภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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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
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นส 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
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  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสัน้ 
ประมาณไม่เกิน 1,670,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการ
เช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยู่เดิม และเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART 

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิง่ปลกู
สร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วม
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 
1,670,000,000 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 22 มกราคม 2562) 

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 5 
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บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินดังกล่าว โดยก าหนด
จ านวนเงินกู้ยืมรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไม่เกิน 1,670,000,000 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 

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
ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART ในจ านวนเงินรวม
วงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 1,670,000,000 บาท กบัผู้ให้กู้ซึ่งอาจเป็น
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  
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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 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) 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 

การลงมติในวาระท่ี 6 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2, วาระ
ที่ 3, วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเง่ือนไขเพิ่มเตมิในวาระ
ที ่4 และวาระท่ี 5 

ทัง้นี ้โดยที่การคดัค้านการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีดงักลา่วในวาระนีจ้ะไม่
กระทบกบัการอนมุตัิในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเง่ือนไขในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) 
และวาระท่ี 7 แตอ่ยา่งใด 
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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
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 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 ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์   

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 15 
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เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 7 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 5 และวาระที่ 6 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2, วาระ
ที่ 3, วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเง่ือนไขเพิ่มเตมิในวาระ
ที ่4 และวาระท่ี 5 

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  
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 5 

กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ 
สทิธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ตัง้อยู่บน
ที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร และเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร 
และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานดงักลา่ว ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นทรัพย์สินของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ  
โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA Daiwa”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN 

Alliance”) (รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นโครงการอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานให้เช่า จ านวนทัง้สิน้ 5 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 155,179.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวม
ประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 71,482.00 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 172 ไร่ 
2 งาน 26.75 ตารางวา ประกอบด้วย 

(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคม
อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของที่ดินและอาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของที่ดินและอาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ประกอบด้วยสทิธิการ
เช่าช่วงในท่ีดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของที่ดินและอาคาร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) ถึง (5) รวมกนัเรียกวา่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
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โครงการดงักลา่วข้างต้นท่ีกองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ล้วนมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนสง่ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนสง่สินค้าไปทัว่ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร จึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ โดยโครงการอาคารคลงัสินค้า และ/หรือโรงงานและส านกังานที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุนัน้ ประกอบไปด้วย
โครงการแบบ Built-to-Suit ซึง่สร้างขึน้ตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกบัความต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีการ
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 4 และจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ที่ 4) 
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.  โครงการอาคาร
โรงงาน DTS 

52853 ต าบลบอ่วิน 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
6-0-731 

(ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานจ านวน 1 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการอาคารโรงงาน 
DTS 

5,431.00 
 (อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และ
ส านกังาน) 

 

2.  โครงการ 
อาคารโรงงาน 
Roechling 

198090 ต าบลเขาคนัทรง 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
12-1-90.92 

(ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานจ านวน 1 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการอาคารโรงงาน 
Roechling 

9,919.00  
(อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และ
ส านกังาน) 

 

3.  โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center  
(ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 1) 

106329 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่เชา่ประมาณ 
21-0-64.83  

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี 10 
เดือน 28 วนั นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม4 พร้อมค ามัน่ของ 
WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเชา่ในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานจ านวน 1 หลงั พืน้ที่เช่าหลงัคา และ
พืน้ที่เช่าลานจอดรถ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ

16,152.44  
(อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และ
ส านกังาน) 

                                                           
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 4 

ล าดับที่ โครงการ โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

อาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นับตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม5 พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

10,000.00 (หลงัคา) 

2,983.29  
(ลานจอดรถ) 

4.  โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center  
(ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 2) 

30897 และ 
128088 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
75-2-8.806 

(ก) กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงานและส านักงานจ านวน 4 หลัง (แบ่งเป็นอาคาร A 

จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร 
C จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา) และอาคาร D จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา)) 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

73,049.00  
(อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และ
ส านกังาน) 

61,482.00 (หลงัคา) 
 

5.  โครงการ WHA 
KPN Mega 
Logistics 
Center (ถนน
บางนา-ตราด 

21941, 
21942, 
21943, 
21944, 

ต าบล 
บางเสาธง อ าเภอ 
บางเสาธง 
จงัหวดั

เนือ้ที่เชา่รวม
ประมาณ  

57-0-89.257  

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าช่วงสิน้สุดวันที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม8 

(ข) สิทธิการเชา่ในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน จ านวน 2 หลงั และสิทธิการเช่าพืน้ที่บางส่วน

50,628  
(อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และ
ส านกังาน) 

                                                           
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
7 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามที่ปรากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
8 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563  
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ล าดับที่ โครงการ โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

กม. 23 เฟส 2) 21945 และ 
22993 

สมทุรปราการ ในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน จ านวน 1 หลงั พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก WHA KPN Alliance มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาด
วา่จะลงทนุเพ่ิมเติม9  

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า  โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

 

 

2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHART และรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทนุในกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร และเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และงานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน โดยทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่า และสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (รายละเอียดตามนิยามข้างต้น)  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 1 ของเอกสารฉบบันี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทนุในราคารวมไม่
เกิน 4,880,250,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้อง)  

                                                           
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ของแตล่ะโครงการ ดงันี ้

(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(1.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 6 ไร่ 73 ตารางวา10 
(1.2) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคารโรงงาน DTS จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร  
(1.3) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถงึสญัญาอืน่ใดที่เก่ียวข้อง 

(ก)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  
(ข)    สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ค)    สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอยีดเพิม่เตมิเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการอาคารโรงงาน DTS ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที่ 5  

                                                           
10 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 7 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHAVH 
ที่ตัง้ ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
โฉนดเลขที่ 52853 
พืน้ที่ดนิ  เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 6 ไร่ 73 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร  
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

(1) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00 
(2) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวน

พืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือ 
ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ ดบับลิว
เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

อายอุาคารประมาณ 9 เดือน 
 

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 8 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการอาคารโรงงาน DTS ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  52853 105 133 WHAVH 6-0-73 6-0-73 
รวม 6-0-73 6-0-73 

 
(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(2.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 198090) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 12 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา11 
(2.2) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคารโรงงาน Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร  
(2.3) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน Roechling นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(ก)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  
(ข)    สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ค)    สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

                                                           
11 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ทัง้นี ้รายละเอยีดเพิม่เตมิเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการอาคารโรงงาน Roechling ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที่ 5  

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHAVH 
ที่ตัง้ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
โฉนดเลขที่ 198090 
พืน้ที่ดนิ  เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 12 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร  
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

(1) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เชา่ร้อยละ 100.00 
(2) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling มีผู้ เช่าครบเต็ม

จ านวนพืน้ท่ีแล้ว อยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ ปรากฏวา่มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือ 
ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ ดบับลิว
เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

อายอุาคารประมาณ 1 ปี 1 เดือน 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการอาคารโรงงาน Roechling ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  198090 5019 6840 WHAVH 12-1-90.9 12-1-90.9 
รวม 12-1-90.9 12-1-90.9 

 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(3.1) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา12 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 

พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม13 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(3.2) สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร
รวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้าง
และทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม14 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(3.3) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

                                                           
12 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
13 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
14 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี  ้รวมถึงสญัญาอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง 

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

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 
 
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1)  

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHA 
ที่ตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
โฉนดเลขที่ 106329 (บางสว่น) 
พืน้ที่ดิน  เนือ้ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอด

รถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

(1) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00  
(2) ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
กม.3 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี 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) ส าหรับพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ 
WHA เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าว เพื่อใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของกองทรัสต์ 
WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ตอ่ไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และ
คราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไมใ่ช้สทิธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่เหลอื  ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

อายอุาคารประมาณ 5 ปี 3 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน  

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  106329 124 17282 WHA 37-0-75 21-0-64.80 
รวม 37-0-75 21-0-64.80 
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(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน  

(4.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา15 16 
(4.2) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั 

(ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา) และอาคาร D จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 
คหูา)) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร  

(4.3) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

                                                           
15 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
16 บางส่วนของทีดิ่นโฉนดเลขที ่128088 เป็นภารยทรพัย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของที่ดิน
โฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ซ่ึงเป็นทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพ่ิมเติม จะท าให้ที่ดินภารยทรัพย์โฉนดเลขที่ 128088 และที่ดินสามยทรัพย์โฉนด
เลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็ดี เมือ่ไม่ได้มีการเพิก ถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรบับคุคลภายนอกผู้ทีร่บัโอนทีดิ่นสามยทรพัย์นัน้ต่อไป  
 
นอกจากนี ้ส าหรับบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดงักล่าวเป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง 
ทางเดิน ทางรถยนต์ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่143044 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยัของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง การใช้ภารยทรัพย์โฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 
ของเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตเท่าที่จ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพือ่
เปลีย่นแปลงในทีดิ่นโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง 

(ก)    สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั WHA Daiwa (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  
(ข)    สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA Daiwa (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ค)    สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA Daiwa (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดินและอาคาร WHA Daiwa 
ที่ตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088 
พืน้ที่ดนิ  เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเชา่หลงัคารวมประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) 

อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา) และอาคาร D จ านวน 
1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา)) 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า (ก) ณ ปัจจบุนั (31 มีนาคม 2562) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 87.14  

(ข) ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม (กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมภายในวนัที่ 1 
มกราคม 2563) กรณีที่ไมม่ีผู้ เช่ารายใหมเ่พิ่มเติม และ/หรือ ผู้ เช่ารายเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า จะมีผู้ เช่าร้อยละ 61.36 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เนื่องจากสญัญาเช่าบางสว่นครบก าหนดระยะเวลาเช่าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563  ทัง้นี ้ปัจจุบนั เจ้าของทรัพย์สินอยู่
ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่ารายใหม ่และ/หรือ การเจรจาตอ่อายสุญัญากบัผู้ เช่ารายเดิม 

(ค) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึง่เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ 
วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(ง) ส าหรับพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง TST 
Sunrise Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 31 
มกราคม 2563 รวมไปถึงพืน้ที่อาคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบ
ก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 30 เมษายน  2563 และพืน้ที่อาคาร B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึง่ LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะ
ครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 31 ตลุาคม  2563 นัน้ หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุ
สญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa ช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว  
จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(จ) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
และ WHA Daiwa ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในระหวา่งการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อยกวา่ 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ 
ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวน
ใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA และ/
หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA มีสทิธิที่จะโอนสทิธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบั WHA 

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

อาคาร A: อายอุาคารประมาณ 3 ปี 6 เดือน 
อาคาร B: อายอุาคารประมาณ 3 ปี 1 เดือน 
อาคาร C: อายอุาคารประมาณ 2 ปี 5 เดือน 
อาคาร D: อายอุาคารประมาณ 3 ปี 3 เดือน 

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 17 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  30897 2 4557 WHA Daiwa 74-0-96.6 74-0-96.6 
2.  128088 130 20580 WHA Daiwa 1-1-12.2 1-1-12.2 

รวม 75-2-8.80 75-2-8.80 
 

(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน17  

 
(5.1) สทิธิการแบง่เช่าช่วงในท่ีดนิรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 21942, 21943, 21944, และ 21945) และสทิธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22993)  โดยมีเนือ้ที่เช่า

และเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 89.25 ตารางวา18 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ 

WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม19 

                                                           
17 กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เงือ่นไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั  (เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA KPN Alliance 
(ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงทีดิ่นดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี ้ให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Step-in) ในกรณีทีบ่ริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามการเจรจากบักองทรัสต์ WHART บริษัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ากดั บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั WHA KPN Alliance ภายใต้สญัญาทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
18 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
19 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
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(5.2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จ านวน 2 หลงั20 (ได้แก่ 

อาคาร C และ อาคาร H) และสทิธิการเช่าพืน้ท่ีบางสว่นในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 เฟส 2) จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน

และอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม21 

(5.3) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้
รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(ก)    สญัญาเช่าช่วงที่ดินกบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั22) 
(ข)    สญัญาเช่าที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22993)  
(ค)    สญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานกบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  
(ง)    สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  
(จ)    สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้าง

และทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 
(ฉ)    บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าใน

ที่ดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินในโครงการดงักลา่ว) 

                                                           
20 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวนัที่
กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 (กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563) 
21 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
22 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้
ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 5 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
เจ้าของที่ดิน  บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (“Top View Business”) (ที่ดินโฉนดเลขที ่21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) 

 WHA KPN Alliance (ที่ดินโฉนดเลขที ่22993) 
ผู้เช่าที่ดนิและผู้ให้เช่าช่วงที่ดนิ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั23 (“KPN Land”) (ที่ดินโฉนดเลขที่ 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) 
ผู้เช่าช่วงที่ดนิและเจ้าของอาคาร WHA KPN Alliance (ที่ดินโฉนดเลขที ่21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) 
ที่ตัง้ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 
โฉนดเลขที่ 21941 (บางสว่น), 21942 (บางสว่น), 21943 (บางสว่น), 21944 (บางสว่น), 21945 (บางสว่น) และ 22993 
พืน้ที่ดินที่เช่า  57 ไร่ 89.25 ตารางวา  
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 2 หลงั (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และพืน้ที่บางสว่นในอาคาร
คลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) 

(2) สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
ผู้เช่า 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

(ก) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าหรือมีสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแล้ว ร้อยละ 100.00 
(ข) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน

                                                           
23 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 
บางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานที่ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า  เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA หรือ WHA 
KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

อายุอาคาร 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

อาคาร C: อายอุาคารประมาณ 1 ปี 5 เดือน 
อาคาร E: อายอุาคารประมาณ  8 เดือน 
อาคาร H: อาคารอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562 โดย  ณ วนัท่ีกองทรัสต์คาดวา่จะ
เข้าลงทนุ24 อาคารจะมีอายปุระมาณ 2 เดือน 

 

                                                           
24 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2)  ที่กองทรัสต์ WHART  
จะเข้าลงทุน  

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  21941 385 118 Top View Business 27-0-81.4 19-3-16 
2.  21942 334 57 Top View Business 12-3-9.5 7-3-43.5 
3.  21943 339 116 Top View Business 38-1-26.6 2-3-59.25 
4.  21944 333 117 Top View Business 41-2-10.7 16-3-55.5 
5.  21945 386 1166 Top View Business 20-0-1.6 9-1-76.5 
6.  22993 384 119 WHA KPN Alliance 4-0-87.2 0-1-38.5 

รวม 144-0-17 57-0-89.25 
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3. รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มีรายละเอียดสดัสว่นการเช่าอาคารของผู้ เช่าตอ่พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด อตัราการเช่าพืน้ท่ีโดยเฉลีย่ วนัสิน้สดุของสญัญาเช่าและอายคุงเหลือของสญัญาเช่า

ของผู้ เช่าแตล่ะโครงการ ณ วนัท่ีโดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิม่เติม25 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 วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่า

จะเข้าลงทุน 

1.  โครงการอาคารโรงงาน DTS 

 
บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ  
ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5,431.00 3.50 100.00 15 กนัยายน 2570 7 ปี 8 เดือน 15 วนั*1 

 
รวมพืน้ที่เช่า 5,431.00 3.50 100.00   

2.  โครงการอาคารโรงงาน Roechling 
 บริษัท โร๊คคลิง่ ออโตโมทีฟ ชลบรีุ จ ากดั 9,919.00 6.39 100.00 30 กนัยายน 2571 8 ปี 11 เดือน*2 

 
 รวมพืน้ที่เช่า 9,919.00 6.39 100.00 

  
3.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

  Unilever Asia Private Limited 
 บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
 บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 

16,152.44 
(15,714 พาเลท*3) 

10.41 100.00 30 พฤศจิกายน 2567 4 ปี 11 เดือน 

 
 รวมพืน้ที่เช่า 16,152.44 10.41 100.00 

  
                                                           
25 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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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 วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่า

จะเข้าลงทุน 

4.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
อาคาร A1 บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั 4,578.00 2.95 100.00*5 31 มกราคม 2563 1 เดือน 

อาคาร A2 บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั 4,578.00 2.95 -*4 31 พฤษภาคม 2562*6 - 

อาคาร A3 บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั 4,556.00 2.94 100.00*5 31 มกราคม 2563 1 เดือน 

อาคาร A4 บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั 4,556.00 2.94 -*4 31 พฤษภาคม 2562*6 - 

อาคาร A5 บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั 4,578.00 2.95 100.00*5 31 มกราคม 2563 1 เดือน 

อาคาร A6 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 4,578.00 2.95 -*4 - - 

อาคาร B1 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,578.00 2.95 100.00*5 30 เมษายน 2563 4 เดือน 

อาคาร B2 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,578.00 2.95 100.00*5 30 เมษายน 2563 4 เดือน 

อาคาร B3 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,556.00 2.94 100.00*5 30 เมษายน 2563 4 เดือน 

อาคาร B4 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,556.00 2.94 100.00*5 30 เมษายน 2563 4 เดือน 

อาคาร B5 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,578.00 2.95 -*4 30 เมษายน 2562*6 - 

อาคาร B6 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,578.00 2.95 100.00*5 31 ตลุาคม 2563 10 เดือน 

อาคาร C1 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,627.00 1.05 100.00 31 สงิหาคม 2570 7 ปี 8 เดือน 

อาคาร C1C2 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 6,638.00 4.28 100.00 31 สงิหาคม 2570 7 ปี 8 เดือน 

อาคาร D1 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 4,818.00 3.10 -*4 - - 

อาคาร D2  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 5,118.00 3.30 -*4 30 มิถนุายน 2562*6 - 

  รวมพืน้ที่เช่า 73,049.00 47.07 61.36   
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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 วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่า

จะเข้าลงทุน 

5.  โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
อาคาร C  บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ากดั 20,938.00 13.49 100.00 11 ตลุาคม 2564 1 ปี 9 เดือน 11 วนั 

อาคาร E  บริษัท อาทิซนัคิทเช่น จ ากดั 2,406.00 1.55 100.00 30 เมษายน 2577 14 ปี 4 เดือน 

อาคาร H  บริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,284.00 17.58 100.007 15 ตลุาคม 2567 4 ปี 9 เดือน 15 วนั*8 

 
 รวมพืน้ที่เช่า 50,628.00 32.63 100.00   

  รวมพืน้ที่เช่าทุกโครงการ 155,179.44 100.00 81.81   
หมายเหตุ *1  ผู้เช่ารายบริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 3 คราว คราวละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 
 *2  ผู้เช่ารายบริษัท โร๊คคล่ิง ออโตโมทีฟ ชลบรีุ จ ากดั มีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 2 คราว คราวละ 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 
 *3  ปัจจุบนั ผู้เช่าจ่ายช าระค่าเช่าและค่าบริการ โดยค านวณจากจ านวนพาเลททีใ่ช้งาน ซ่ึงมีจ านวนขัน้ต ่า เท่ากบั 15,714 พาเลท 
 *4 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้เช่า ณ วนัที่

กองทรสัต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART 
จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 

 *5 ส าหรับพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซ่ึง บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบั
ดงักล่าวจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที ่31 มกราคม 2563 รวมไปถึงพืน้ทีอ่าคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซ่ึง บริษัท แอลเอฟ โล
จิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 30 เมษายน  2563 และพืน้ที่อาคาร B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซ่ึง บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 31 ตุลาคม  2563 นัน้ 
หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพือ่ต่ออายกุารเช่าแต่ผู้เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าส าหรบัช่วงระยะเวลาภายหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้เช่าหรือผู้เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป  

 *6 สญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายกุ่อนวนัที่กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุในสินทรพัย์เพ่ิมเติม (ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563) ทัง้นี ้ปัจจุบนั เจ้าของทรพัย์สินอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหา
ผู้เช่ารายใหม่ และ/หรือ การเจรจาต่ออายสุญัญากบัผู้เช่ารายเดิม 
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 *7 ปัจจุบนั อาคาร H ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวนัที่
กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม (ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  

 *8 ผู้เช่ารายบริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั มีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 5 ปี  

 
2. พืน้ท่ีหลงัคาของอาคาร 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ วันที่ 

กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
เข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
 WHA 10,000.00 13.99 100.00*1 31 ธนัวาคม 2565 3 ปี1 

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 61,482.00 86.01 -*2 31 ธนัวาคม 2587 25 ปี2 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าหลังคาทุก
โครงการ 

71,482.00 100.00 - 
  

หมายเหตุ *1 - ส าหรบัพืน้ทีห่ลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
จดัหาผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ทีห่ลงัคาดงักล่าว เพือ่ใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ พร้อมทัง้ค ามัน่ของกองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 
หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีเ่หลือ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ทีที่ก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป 

 *2 - ในปัจจุบนั พืน้ทีเ่ช่าหลงัคายงัไม่มีผู้เช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาที่ยงัไม่มีผู้เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน 
ส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

    - ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว กองทรัสต์ 
WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั WHA ในอนัทีจ่ะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบคุคลอืน่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่นอ้ยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดย
มีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที ่WHA รบัช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าทีมี่ผู้เช่ารายอืน่เสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) เมื่อ WHA 
และ/หรือ บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเงือ่นไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หนา้ทีก่ารช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัส้ินสุด
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ลง ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป และ WHA และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั WHA มี
สิทธิทีจ่ะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหนา้ทีที่เ่กีย่วข้องให้แก่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั WHA 

 

 3. พืน้ท่ีลานจอดรถของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของ
สัญญาเช่า และ
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

 1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

  Unilever Asia Private Limited 
 บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
 บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 

2,983.29 100.00 100.00 30 พ.ย. 2567 4 ปี 11 เดือน 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าลานจอดรถทุกโครงการ 2,983.29 100.00 100.00 
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4. ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ได้จ่ายช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 
ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 
ทรัพย์สินหลังการ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5*2 
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ 2,335.83 2,700.65 

รายได้อ่ืน 2.05 2.37 

รวมรายได้ 2,337.88 2,703.02 
   

คา่เชา่ที่ดิน 41.66 41.66 
คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  54.26 67.15 
ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 2,241.96 2,594.21 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์ 139.18 150.99 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพตดัจา่ย 96.12 120.36 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 286.14 313.51 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
   

หกัออก   รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (14.56) (25.76) 
บวกกลบั คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง 7.61 7.61 
บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยลว่งหน้า 3.60 7.66 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,717.17 1,998.86 
   

บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ย    
  ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 96.12 120.36 
บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 25.46 59.63 
หกัออก  การช าระคืนเงินต้นเงินกู้ยืม   
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,838.75 2,178.85 
   

ประมาณอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ)  95 95 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 1,746.81 2,069.90 
   

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน    
- ประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
- เงินลดทนุ 26.29 60.55 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 1,746.81 2,069.90 
 
   

จ านวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) *3 2,248.45 2,603.64 

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)   
- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย 0.77 0.77 
- เงินลดทนุตอ่หน่วย 0.01 0.02 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย 0.78 0.79 
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ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่เดิม*1 
(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินหลังการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5*2 

(ล้านบาท) 

    
ในกรณีที่มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised loss)  
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง *4 (บาท)    

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย   0.59 0.60 
- เงินลดทนุตอ่หน่วย   0.01 0.02 
- เงินลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย    0.18 0.17 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย   0.78 0.79 

 

หมายเหตุ *1 ทรพัย์สินทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงทรพัย์สินทีก่องทรสัต์ได้ลงทนุแล้ว จ านวน 24 โครงการ 
 *2 ทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 อ้างอิงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินใหม่ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนเพ่ิม

จ านวน 5 โครงการ  
 *3 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพือ่ใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรัพย์สินที่ลงทุนเพ่ิมจ านวน 

4,880.25 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 12 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) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(พระราม 2 กม.35)  และ โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23) และราคาประเมินสิทธิ
การเช่าของทรพัย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 
1) และ โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ิน
งวดลดลง และมีการรบัรู้ผลขาดทนุทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่า
การด้อยค่าเท่ากบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม 
มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วนัส้ินรอบบญัชีจะข้ึนอยู่กบัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซ่ึงการค านวณ
มูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด 
(Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึงอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที่ค านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตามอายุ
สญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอย่างผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราที่
เท่ากนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเท่านัน้  

 

 

ประมาณการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมตามงบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการปันผลส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 เท่ากับ 0.79 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอัตราจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหน่วยทรัสต์ 
WHART ตัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน  2562 ถึง วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 (15 วนัท าการ) ที่ 13.63 บาทต่อหน่วย เท่ากบั
ประมาณร้อยละ 5.79  ทัง้นี ้อตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้าย ตามแบบแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุครัง้ที่ 4 
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ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เพียงอยา่งเดียว และ ไมม่ีการกู้ยืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกนักบัท่ีใช้จดัท ารายงานประมาณการ คาด
ว่าประมาณการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เทา่กบั 0.78 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นประมาณการอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ เมื่อค านวณ
จากราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหน่วยทรัสต์ WHART ตัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน  2562 ถึง วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 
(15 วนัท าการ) ที่ 13.63 บาทต่อหน่วย เท่ากบัประมาณร้อยละ 5.72 ทัง้นี ้อตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ
ขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้าย ตามแบบแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุครัง้ที่ 4 
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5. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินทรพัย์สิน ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วง และกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ตัง้โครงการ 

สทิธิการเช่าในท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
กรรมสทิธ์ิในที่ดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
รวม 

21 ไร่ 2 งาน 3.30 ตารางวา 
56 ไร่ 3 งาน 50.75 ตารางวา    
94 ไร่ 72.70 ตารางวา 
172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

ลกัษณะการลงทนุของกองทรัสต์ WHART  

- ที่ดินโครงการอาคารโรงงาน DTS รับโอนกรรมสทิธ์ิจาก WHAVH 

- ที่ดินโครงการอาคารโรงงาน Roechling รับโอนกรรมสทิธ์ิจาก WHAVH 

- ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

แบง่เช่าจาก WHA  

- ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

รับโอนกรรมสทิธ์ิจาก WHA Daiwa 

- ที่ดินโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

แบง่เช่าช่วงและเช่าจาก WHA KPN Alliance 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยประมาณ (ตารางเมตร) 
- อาคาร 155,179.44 
- สว่นหลงัคา 71,482.00 
- ลานจอดรถ 2,983.29 
ราคาประเมินทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน*1 (บาท) 
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด 4,509,000,000  
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด  4,503,690,000 
มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง)  ไม่
เกิน  (บาท) 

4,880,250,000 
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5.1 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จ ากดั1 

บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สนิ 

จ ากัด2 

มูลค่าราคาประเมิน
ต ่าสุด (บาท) 

โครงการอาคารโรงงาน DTS 273,000,000 281,050,000 273,000,000 

โครงการอาคารโรงงาน Roechling  338,000,000 340,840,000 338,000,000 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

1,008,000,000 963,420,000 963,420,000 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

1,843,000,000 1,899,390,000 1,843,000,000 

โครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
เฟส 2) 

1,047,000,000 1,018,990,000 1,018,990,000 

รวม 4,509,000,000 4,503,690,000 4,436,410,000 
หมายเหตุ  *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที ่

19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563) 

  *2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบั
ลงวนัที ่19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที่ 1 มกราคม 
2563) 
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6. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่เดิม 

ในปัจจุบนักองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินหลกัจ านวน 24 โครงการ มีพืน้ที่เช่าอาคาร 1,128,113.16 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคารวม 352,119.29ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ 
26,611.90 ตารางเมตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ทรัพย์สนิของกองทรัสต์มีอตัราการเช่าเฉลีย่ร้อยละ 91.1 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 านกังานของโครงการ 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) 
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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) 

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

134435 ต าบลบางกระเจ้า 
อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร 

เนือ้ที่เชา่ประมาณ  
17-1-15 

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายกุาร
เชา่อีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเชา่ในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานจ านวน 1 หลงั พืน้ที่เช่าหลงัคา และพืน้ที่เช่า
ลานจอดรถ พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ 
WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเชา่อีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

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

4,858 (ลานจอดรถ) 

(22) โครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 63) 

30434, 
45496 
และ 

45497 

ต าบลบอ่ตาโล ่และ
ต าบลล าตาเสา 
อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

เนือ้ที่ตามโฉนด
รวม  

96-1-44 

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

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 
63) 

86,223.61 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

 

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

5731, 
21943, 
21944 
และ 

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่เชา่ประมาณ 
43-2-54.5  

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด มีก าหนดระยะเวลา
การเชา่ชว่งสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาด
วา่จะลงทนุเพ่ิมเติม 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน จ านวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลัง 

39,607 (อาคาร
คลงัสินค้าและ
ส านกังาน) 

26,112 (หลงัคา) 
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ล าดับที่ โครงการ 
โฉนด
เลขที่ 

ที่ตัง้ 

พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

21946 (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) และพืน้ที่เช่าหลงัคา พร้อมสิ่งปลกูสร้างและ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA KPN Alliance มีก าหนดระยะเวลา
การเชา่สิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพ่ิมเติม  

(ค) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

 

(24) โครงการ DSG HSIL 36360 ต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 

เนือ้ที่ตามโฉนด 
15-0-0 

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

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

16,620 (อาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน 
และส านกังาน) 

8,964 (ลานจอดรถ) 
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7. สัดส่วนพืน้ที่เช่า 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTลงทุนอยู่เดิม และอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพิ่มเติม
จ าแนกตามประเภทธุรกิจผู้ เช่า และอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงพืน้ที่เช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART
ลงทุนอยู่เดิม*1 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม*2 
รวม 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) 41.09 28.88 39.61 

ผู้ผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้
แล้วหมดไปอยา่งรวดเร็ว 
(FMCG) 

28.56 11.96 26.56 

ผู้ผลติและโรงงานอตุสาหกรรม 
(Manufacturer) 

10.55 9.89 10.47 

ผู้ประกอบการบริการศนูย์
ข้อมลู (Data Center) 

1.07 0.00 0.94 

ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

0.83 31.07 4.49 

ผู้ประกอบการวสัดกุ่อสร้างและ
ตกแตง่ (Home Supplies) 

9.02 0.00 7.93 

Undertake*1 0.77 18.19 2.87 

Vacant 8.10 0.00 7.12 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

หมายเหต:ุ  *1 ทรัพย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรัสต์ WHART ค านวณจากสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 
*2 ทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งทีห่า้ ค านวณจากสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
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ตารางแสดงพืน้ที่เช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามอายุคงเหลอืของสัญญาเช่า 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART
ลงทุนอยู่เดิม*1 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติม*2 

รวม 

ไมเ่กิน 1 ปี 24.20 28.80 24.71 

มากกวา่ 1 ถึง 3 ปี 27.42 16.49 26.21 

มากกวา่ 3 ถึง 5 ปี 21.58 34.21 22.97 

มากกวา่ 5 ปี 26.80 20.50 26.11 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหต:ุ  *1 ทรัพย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรัสต์ WHART ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/

หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่
มีพื้นทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 โดยไม่รวมอายขุองสิทธิในการต่อสญัญาเช่า 

*2 ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ห้า ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผู้เช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ดบับลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท า
การ และอาคารทีมี่พื้นทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยไม่รวมอายขุองสิทธิในการต่อสญัญาเช่า    
  

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่าที่มีพืน้ที่เช่าสูงสุด 10 อันดับแรก*1 

ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART  
จะลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 
WHARTเข้าลงทุน

เพิ่มเติม 

1 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอสคอมเมิร์ซ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

3 บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั บริษัท เซ็นทรัล เจดี 
คอมเมิร์ซ จ ากดั 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิง้  
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

Unilever Asia Private Limited 
บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย  
เทรดดิง้ จ ากดั 

บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั 
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ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART  
จะลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 
WHARTเข้าลงทุน

เพิ่มเติม 

5 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ 
เซอร์วิส จ ากดั 

บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิง้  
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

6 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากดั 

บริษัท โร๊คคลิ่ง ออโตโมทีฟ 
ชลบรีุ จ ากดั 

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากดั 

7 บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไม
เออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
โลจิสติก จ ากดั 

บริษัท อาทิซนัคิทเชน่ จ ากดั บริษัท ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส 
จ ากดั 

9 บริษัท โลจิเทม  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
โลจิสติก จ ากดั 

10 บริษัท คห์ูเน ่พลสั นาเกิล้ 
จ ากดั 

- บริษัท โลจิเทม  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าจาก
ผู้เช่าที่มีพืน้ที่เช่า

สูงสุด 10 อันดับแรก 
คิดเทียบพืน้ที่เช่ารวม 

(ร้อยละ) 

56.21 100.00 61.22 

 
หมายเหตุ *1 ทรัพย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรัสต์ WHART ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผู้เช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพื้นที่ที่อยู่
ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า)ณ วนัที่ 31 มีนาคม  2562 ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2563 อาจมีพื้นที่เช่าที่มีสญัญาเช่า พื้นที ่
Undertaking และพื้นทีเ่ช่าทีอ่ยู่ระหว่างจดัหาผูเ้ช่าแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ข้ึนอยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรัสต์เมื่อใกลส้ิ้นสดุสญัญา 

 *2 ทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งทีห่า้ ค านวณเฉพาะสว่นทีมี่ผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารทีด่บับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
และ/หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มี
พื้นทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่1 มกราคม 2563       

 

8. นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะด าเนินการ
ร่วมกบัWHA ซึง่กองทรัสต์ WHART จะแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการก าหนดกลยทุธ์การบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดผลดีที่สดุต่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน 
โดยมีรายละเอียดในเบือ้งต้นดงันี ้
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 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า/ผู้ เช่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงทรัพย์สิน 
และ/หรือการให้บริการ เพื่อรักษาระดบัคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

 ประเมินและปรับเปลีย่นอตัราคา่เช่าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้อง
หาผู้ เช่าใหม่ หรือต่ออายสุญัญาเช่ากับผู้ เช่ารายเดิม เพื่อให้มีอตัราการเช่าสงูสดุ และเพื่อเพิ่มรายได้
ของกองทรัสต์ WHARTและมุง่เน้นในการให้บริการท่ีดี และมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

 พฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โดยจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ  

 เพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART โดยการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับการใช้งาน ปรับปรุงดแูลภาพลกัษณ์ของโครงการให้มีความทนัสมยั และเหมาะสมกับ
การเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

 ประเมินระดบัการบริการเพื่อพฒันาศกัยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินอย่าง
สม ่าเสมอ 

 การด าเนินการแก้ไขหรือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามแนวทางเดิมที่ใช้ในทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยูเ่ดิม 
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สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1 

 

 
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์) 
 

1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

1.1  วันที่ท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
บังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่เ ก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   
1.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: 1. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ("WHA") และบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบั WHA 

 
2. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 99.99 
 
3.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด ( “WHA KPN 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 
64.97 

 
4.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (“WHA 

Daiwa”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 
51.00 

 
รวมเรียกว่า (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ  
ผู้มีสิทธิเช่าช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดย WHA มีความสมัพนัธ์กับ
กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
แมเนจเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART รวมถึงเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 
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1.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

  
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ทรงสิทธิใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART และเป็นผู้ที่กองทรัสต์ WHART 
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   
1.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ WHART จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนใน (1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า 
และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน (2) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในสิ่งปลูก
สร้างอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน และ (3) กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ช าระในวนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
งานระบบ ในอาคารและคา่ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมี
การตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุดงักลา่วได้รวมรายการท่ีเก่ียว
โยงกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสว่นประกอบของมลูค่าของทรัพย์สิน
ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) จะ
จ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ 
WHART (เพื่อเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 
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2) WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลังคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 1) จากกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของกองทรัสต์ 
WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 
คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี 
ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA 
ยงัคงต้องช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ  ตามเง่ือนไขใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA  
 

3) ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าและ
บริการ และเงินประกันการเช่าและการบริการจาก WHA, WHAVH, 
WHA Daiwa หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) โดย WHA, 
WHAVH, WHA Daiwa หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) 
จะช าระเงินคา่เช่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในสว่นพืน้ที่เช่าที่ไม่มีผู้
เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ รวมถึงช าระคา่น า้ ค่าไฟ ค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้WHA จะช าระคา่เช่าในสว่นของพืน้ท่ีเช่าหลงัคาที่ไมม่ีผู้ เช่า 
ณ วนัที่ กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนดงักล่าวด้วย ตามเง่ือนไขใน
สญัญาตกลงกระท าการ  

 
4)  ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ กองทรัสต์ WHART จะได้รับรายได้ค่า

เช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA หรือ 
WHA Daiwa ในสว่นพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง TST Sunrise 
Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่ว
จะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึง
พืน้ที่อาคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) 
Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบ
ก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และพืน้ที่อาคาร 
B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั 
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และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 
ตลุาคม พ.ศ. 2563 ซึง่หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้
เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่อ
อายกุารเช่าแตผู่้ เช่ายงัไมช่ าระคา่เช่า  โดย WHA หรือ WHA Daiwa จะ
ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่
เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้อง ตาม
เง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท าการ 

 
2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
   
1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่ จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 
: (1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว 

เอชเอ ชลบุรี ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
(ก)  กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 

6 ไร่ 73 ตารางวา1 

 
(ข)  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ

อาคารโรงงาน  DTS จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร 

 
(ค)  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ
อาคารโรงงาน DTS 

 

                                                           
 

1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตั ้งอยู่ ที่ นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

 
(ก)  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 198090) เนือ้ที่ตามโฉนด

รวม 12 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา2 

  
(ข)  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ

อาคารโรงงาน Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร 

 

(ค)   กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ
อาคารโรงงาน Roechling 

 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
(ก)  สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมี

เนือ้ที่เช่าประมาณ 21.00 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 
27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเติม4 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART 
ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 

                                                           
 

2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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(ข)  สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 
1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือ
ประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 
(ค)    กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สิน

อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
(ก)    กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088) 

เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

    
(ข)    กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 
4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) 
อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 
หลงั (ประกอบด้วย 2 คูหา) และอาคาร D จ านวน 1 หลงั 
(ประกอบด้วย 2 คูหา)) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 
ตารางเมตร 

                                                           
 

6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ที่ดิน
สามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพ่ิมเติม จะ
ท าให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที่ 128088 และที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็ดี เมื่อไม่ได้มีการ
เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรบับคุคลภายนอกผู้ทีร่บัโอนทีดิ่นสามยทรพัย์นัน้ต่อไป   
 
นอกจากนี ้ส าหรบับางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดงักล่าวเป็นภารยทรัพย์ 
โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่143044 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ที่ดิน
สามยทรพัย์) 
 
ส าหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART  ไม่ได้ลงทุน ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยัของ
ศาลฎีกาทีเ่กีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตเท่าที่
จ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพือ่เปลี่ยนแปลง
ในทีดิ่นโฉนดเลขที ่128088 และ 30897  ซ่ึงเป็นทีดิ่นภารยทรพัย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 ดงักล่าวนอกเหนือจากการ
ใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และที่ดินโฉนดเลขที่ 30897 นอกจากการ
ใช้ประโยชน์ทางเดิน ทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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(ค)    กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

 
(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด  

กม. 23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

 
(ก)  สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 

21942, 21943, 21944, 21945) และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด 
(โฉนดเลขที่ 22993)  โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 

89.25 ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 

2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 

WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม9  

   
(ข)  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ 

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

เฟส 2) จ านวน 2 หลงั10 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิ

การเช่าพืน้ที่บางสว่นในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 เฟส 2) จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด

                                                           
 

8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563   
10 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 (กองทรัสต์ WHART คาด
ว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
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ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11 

 
(ค)  กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

 
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) ถึง (5) มีรายละเอียดพืน้ที่ โดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้
 
เนือ้ที่ดินทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

155,179.44 ตารางเมตร 

พืน้ที่เช่าส่วนลานจอดรถทัง้หมดในส่วนที่ 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

2,983.29 ตารางเมตร 

พืน้ที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทัง้หมด 
ในส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
ประมาณ 
 

71,482.00 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด และบริษัท กรุง
สยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ช าระใน
วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วย

                                                           
 

11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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ค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ใน
อาคารและคา่ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี 
ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะ
ช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของ
ราคาประเมินรวมของทรัพย์สินในทกุโครงการ (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินท่ี
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) โดย
รายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ 2 รายที่กองทรัสต์ 
WHART ได้วา่จ้างจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

1.6  ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
4,880,250,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่า
ทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่ งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยการลงทุน
ดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุดงันี ้
 
(1)  WHA จะเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ

ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
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พิจิตร กม.3 เฟส 1) จากกองทรัสต์ WHART ในอตัรา 3 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ 
WHART ลงทนุเพิ่มเติมพร้อมทัง้ค ามัน่ของกองทรัสต์ WHART ที่
จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 8  คราว 
คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี 
ส าหรับคราวที่ 8 และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 
ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA 
 

(2)         ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลังสินค้า  โรงงาน และส านักงาน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ หรือ ระยะเวลาของ
สญัญาเช่าปัจจุบันกับผู้ เช่าบางรายจะครบก าหนดก่อนวันที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะ
มีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับอาคาร A2, A4, A6 
และ B5 ในอตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับ
อาคาร D1 และ D2 ในอตัรา 147 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 
  

(3)         ในกรณีที่เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าของอาคาร A1, A3 และ 
A5 (สญัญาเช่าดังกล่าวครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2563) อาคาร B1, B2, B3 และ B4 (สญัญาเช่า
ดังกล่าวครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2563) และอาคาร B6 (สญัญาเช่าดงักลา่วครบก าหนดอายกุาร
เช่าในวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) แล้ว  และผู้ เช่า
ไมต่อ่อายสุญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อตอ่



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 12 
 

อายกุารเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า WHA และ WHA Daiwa 
จะช าระค่าเช่าพืน้ที่ส าหรับอาคาร A1, A3, A5 ในอตัรา 140 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และส าหรับอาคาร B1, B2, B3, B4 
และ B6 ในอตัรา 135 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน จนกวา่จะมีผู้
เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

(4)  WHA จะช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ 
วนัที่ กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ในอตัราตารางเมตรละ 3 
บาทตอ่เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 
เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ 
WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั 
WHA ในอันที่จะเช่าหลงัคาดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่ WHA 
รับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบั
หรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

 
เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHA ใช้สิทธิใน
การเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้น
แล้ว หน้าที่การช าระคา่เช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตก
ลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ 
WHA Daiwa ตอ่ไป  

 

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก
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กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับ
อัตราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียด
เพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุ
งานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สิน
อื่นท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 
 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การคิด
ค านวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ
การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ
รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART การลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัจากการ
แปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่
20,000,000 บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ซึง่ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 

   
1.7 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่ เกิน  4,880,250,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี  ้ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) 
กองทรัสต์ WHART มีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ช าระเมื่อมีการต่อ
สญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้
มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 
ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่า
ทรัพย์สนิ จ ากดั โดยทัง้ 2 บริษัท ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดย
ใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาที่จะลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินประมาณร้อย
ละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 

   
1.8 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 
 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ค านวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึน้จริงของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   
1.9 ประโยชน์ที่ ไ ด้ รับจากการ

ลงทุนในทรัพย์สิน 
: ท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คง

เพิ่มขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
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อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์
WHART  

   
1.10 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 

426,230,000  หน่วย การกู้ยืมเงิน และเงินประกนัการเช่าและการบริการของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ ยืมเงิน และการใช้เงินประกนัการเช่าและการบริการ
ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ   

   
1.11 การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมี
หนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
สมเหตุสมผลระหว่างการท า

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็น
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้  ซึ่ งจะเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่า
และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงั
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รายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 
นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสดุท้ายที่กองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์ WHART จะ
อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุน เพิ่ ม เติมซึ่ ง ก าหนดไ ว้ ไม่ เ กิน  4,880,250,000 บาท  ( ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) และส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ช าระเมื่อมีการตอ่
สญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้อง)  ซึง่เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุ
ของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อย
ละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สินในทุกโครงการ อนัเป็นราคาที่
สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

 
2. ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ

สมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่  WHA จะ
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ WHART 
กบัอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management 
Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  และ
เนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์
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กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความช านาญในการบริหาร
จดัการ และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย 
WHA นัน้ถือว่าเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
เ ข้ า ลงทุน เพิ่ ม เ ติ ม เ ป็ นอย่ า งดี  กา รแต่ ง ตั ง้  WHA เ ป็ นผู้ บ ริ หา ร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART  
 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็น
กองทรัสต์ WHART การลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัจากการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม WHAPF และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

 

อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART 
และการรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

   
1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ / ห รื อ
กรรมการของบ ริ ษัท ฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 
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1.14 รายการระหว่างกันที่ผ่านมา 

 

: 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
จ า น ว น  4,385,243,552 บ า ท  ( ไ ม่ ร ว ม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

2. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV)    

 

3. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 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 โครงการเป็นจ านวน 
4,645,912,801.56 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการ
จดทะเบียนที่เก่ียวข้อง)  

 
4. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV)    
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5. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 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 โครงการเป็นจ านวน 4,190,000,000 บาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

 
6. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที ่2 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

 

7. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF นัน้ WHA ขายทรัพย์สินทัง้หมด 2 
โครงการให้แก่กองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics 
(ล าลกูกา) 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 
โครงการเป็นจ านวน 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

8.      กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ได้รับมาจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการ
ลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริงรวมกับอัตราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกิน
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อตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ WHART 
(NAV) 

 
9. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 4 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA และบริษัท

ในกลุม่ WHA ขายทรัพย์สินโครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วังน้อย 63) และโครงการ DSG HSIL ให้แก่กองทรัสต์ 
WHART และ WHA และบริษัทในกลุม่ WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 
เฟส 1) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 4 
โครงการเป็นจ านวน 4,464,500,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

 

10. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

   

2. การให้เช่าช่วงหลังคาของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 
2.1  วันที่ท ารายการ : ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART ได้ด าเนินการจดทะเบียนสทิธิการแบง่เช่าใน

ที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) แล้วเสร็จ และ
คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่เก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 

   
2.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: WHA ซึง่จะเป็นผู้ เช่าช่วงหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้มีความสมัพันธ์กับ
กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
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แมเนจเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART รวมถึงเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 

   

 
2.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

 
: 

 
WHA เป็นเจ้าของทรัพย์สนิและผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และมี
สว่นได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART 
และเป็นผู้ ที่กองทรัสต์  WHART ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   
2.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จาก
กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของกองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่
หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึง
คราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ใน
คราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ  ตาม
เง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 

   
2.5 รายละ เอี ยดหลั ง ค าขอ ง

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่
เช่าช่วง 

: พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร ของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน 
และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้นี ้
ให้ถือเอารายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  

   

2.6  ขนาดของรายการและค่าเช่า
ที่ต้องช าระ 

: รายการการให้เช่าช่วงหลงัคาของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีมลูค่ารวมประมาณไม่เกิน 
10,989,180 บาท โดย WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน 
และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 
1) จากกองทรัสต์ ในอัตรา 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของกองทรัสต์ 
WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 8  คราว คราวละ 3 
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ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 และอตัราค่าเช่า
จะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA 
ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่า
พืน้ที่ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA   

 
รายการดงักล่าวเมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม (รายการที่ 1) และรายการการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA (รายการที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3) 
รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท หรือ
เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 
ซึ่งภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รายการดงักลา่วจะต้องได้รับ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ
ดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 

   
2.7 เกณฑ์ในการก าหนดค่าเช่าที่

ต้องช าระ 
: ค่าเช่าที่ WHA ต้องช าระแก่กองทรัสต์ WHART จากการเช่าช่วงหลงัคาของ

อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
สอดคล้องกบัความสามารถในการจดัหาก าไรของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
และอยู่ในรูปแบบเดียวกนักบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลกัอื่นๆ ของ
กองทรัสต์ WHART ในปัจจบุนั  
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2.8 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการให้
เช่าช่วงหลังคาของทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

: ท าให้กองทรัสต์ได้รับรายได้ค่าเช่าหลงัคา ซึ่งสญัญาเช่าก าหนดระยะเวลาไว้ 3 
ปี และมีค ามัน่ท่ีจะให้เช่าอีก 8  คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 
และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 ทัง้นี ้หาก WHA ไมใ่ช้สทิธิตามค ามัน่ในคราว
ใด WHA ยงัคงต้องช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลอื   

   
2.9 การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมี
หนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดังกลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้า
ท ารายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 

: บริษัทฯ เห็นว่าการให้เช่าช่วงหลังคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART เนื่องจากกองทรัสต์ 
WHART จะได้รับค่าเช่าในอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าที่สามารถ
เทยีบเคียงได้กบัอตัราคา่เช่าและระยะเวลาการเช่าพืน้ท่ีหลงัคาที่มีอยูเ่ดิมก่อนที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้และสญัญาตกลง
กระท าการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในครัง้ที่ผ่านๆ มาของ
กองทรัสต์ WHART 
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อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงในการให้เช่าช่วงหลงัคาของของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 1)  
 

   
2.11 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ / ห รื อ
กรรมการของบ ริ ษัทฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   
2.12      รายการระหว่างกันที่ผ่านมา : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อเดียวกนัของรายการท่ี 1 
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3. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 

3.1  วันที่ท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART และส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ WHART ได้
ด าเนินการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว 

   
3.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: WHA ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ซึ่ง เ ป็นผู้ จัดการกองทรัสต์  คิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART รวมถึงเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART  

   
3.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ
เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ของกองทรัสต์ WHART  

   
3.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคล

เดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่
บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สีน่ี ้

   
3.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 675,000,000 บาท (ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทนุ

จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีที่มีการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
โดยกองทรัสต์ WHART ในมลูค่ารวมไม่เกิน 4,880,250,000 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ เฉพาะ รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 
 
รายการดงักล่าวเมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่
จะลงทนุเพิ่มเติม (รายการท่ี 1) และ การให้เช่าช่วงหลงัคาของทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 1) (รายการที่ 2) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ 
WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีขนาด
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รายการตัง้แต ่20,000,000 บาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ WHART ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  
WHART จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการดงักล่าวจะต้องไม่มีเสียง
คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 
เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
 
ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติ เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 

   
3.6 เกณฑ์ในการก าหนดค่าจอง

ซือ้หน่วยทรัสต์ที่  WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA ต้องช าระ 

: ราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) 
อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 
อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตรา
สารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการ
ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 
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3.7 ประโยชน์ที่ ไ ด้ รับจากการ
จัดสรรหน่วยท รัสต์ ใ ห้แ ก่ 
WHA และ /หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA 

: กองทรัสต์ WHART สามารถก าหนดผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เฉพาะเจาะจงได้
แนน่อน  

   
3.8 การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 15 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
3.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
สมเหตุสมผลระหว่างการท า
รายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

: สดัสว่นการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ 
WHA มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรไม่ท าให้  
WHA และ/หรือ กลุม่บุคคลเดียวกนัของ WHA ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะที่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ควบคมุคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 
สว่นหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่
ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป 
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3.10 ความเห็นของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ / ห รื อ
กรรมการของบ ริ ษัทฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   
3.11      รายการระหว่างกันที่ผ่านมา : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อเดียวกนัของรายการท่ี 1 
   
4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
4.1 รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้

ถอืหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

 
: 

 
1. รายช่ือผู้บริหาร  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ประกอบด้วย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
นายรชต ตราชวูณิช 
นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 
นายชยัวฒัน์ มัน่คงดี 
นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 
2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ (Record date) (28 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้ง
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 15 

 
4.2 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
4.3 รายการประเมินสินทรัพย์โดย

ย่อ 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 2561 

สินทรัพย์    
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  26,295,464.24  31,724,681.23 32,311,201.07 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  787,127.51  139,661.45 88,092.17 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  356,935.84  351,819.75 323,358.58 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  236,641.26  266,402.50 283,176.91 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน  89,723.96  85,473.12 69,617.41 
สนิทรัพย์อื่น  48,565.51  83,283.16 57,173.74 
รวมสินทรัพย์  27,814,458.33  32,651,321.21 33,132,619.87 
หนีส้ิน    
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  106,364.97  69,524.55        140,199.27  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า  882,438.13  958,687.16        953,304.06  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  7,506,847.41  5,162,441.04     2,973,532.60  
หุ้นกู้  - สทุธิ - 4,195,811.41     6,493,429.10  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  169,841.86  155,212.58          85,974.27  
หนีส้นิอื่น  49,645.94  126,318.26          59,263.69  
รวมหนีส้ิน  8,715,138.31  10,667,995.00   10,705,702.98  
สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  18,927,083.48  21,624,465.78 21,596,360.09 
ก าไรสะสม  172,236.54  358,860.44 830,556.80 
สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248  9.7770 9.9743 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 
(หนว่ย) 

 1,963,977,172  2,248,454,220 2,248,454,220 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2560 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ไตรมาส 1 ปี 

2562 
รายได้จากการลงทุน    
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  1,001,941.60    1,902,986.97    538,462.37  
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ  19,035.98         24,179.33         5,549.06  
รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ  58,390.22         51,009.81           6,652.26  
รายได้ดอกเบีย้  840.53           1,751.86              130.61  
รวมรายได้     1,080,208.34    1,979,927.97      550,794.30  
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  23,299.05         43,542.34        12,345.41  
คา่ธรรมเนียมทรัสตี  22,528.77         34,833.87         9,876.32  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  4,185.93           5,945.32       1,331.87  
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  21,699.65         47,518.24       13,221.33  
คา่ใช้จ่ายอื่น  104,522.35       203,980.72        48,122.68  
รวมค่าใช้จ่าย  176,235.75       335,820.49        84,897.61  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  903,972.59    1,644,107.47         465,896.69  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    
ดอกเบีย้จ่าย  176,307.23       334,420.05      122,208.95  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  727,665.36    1,309,687.43      343,687.74  
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  343.65           2,798.84       2,590.34  
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (49,500.30)      160,521.56    283,926.01  
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  (49,156.65)      163,320.40       286,516.35 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานใน
ระหว่างงวด 

 678,508.71    1,473,007.82      630,204.09  
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2560 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ไตรมาส 1 ปี 

2562 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (2,313,466.12)  (3,494,710.85)   140,549.29  
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  2,104,343.11          2,847,244.78  (192,118.57)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)
สุทธิ 

 (209,123.01)  (647,466.07) (51,569.28)  

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 
 

ปีบัญชี 2560 
 

ปีบัญชี 2561 
 

ไตรมาส 1 ปี 
2562 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248   9.7770 9.9743 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับ
งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.3455   0.6551  0.2803 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.25 5.04 5.62/1 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.33 32.67 32.31 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.63 48.53 47.74 
หมายเหตุ   /1ค านวณจาก EBITDA ตามสดัส่วนเสมือนทัง้ปี 2562  
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 
 

บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด และบริษัท กรุงสยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน จ ากดั ได้ท าการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์โครงการ
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานจ านวนทัง้สิน้ 5 โครงการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 155,179.44 ตารางเมตร พืน้ที่
เช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคา 71,482.00 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 172 ไร่ 2 
งาน 26.75 ตารางวา โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 
คลังสนิค้า 
และอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ที่ 
ลานจอด

รถ 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา 

จ ากัด 

บริษัท กรุง
สยามประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ 

จ ากัด 
1. โครงการอาคาร 

โรงงาน DTS  
ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 
ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบรีุ 

6-0-7312 5,431.00 - - 273,000,000 281,050,000 

2. โครงการอาคาร 
โรงงาน Roechling  
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิ
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 
ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

12-1-
90.913 

9,919.00 - - 338,000,000 340,840,000 

3. โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ  

21-0-
64.814 

16,152.44 10,000.00 2,983.29 1,008,000,000 963,420,000 

                                                           
 

12 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
13 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
14 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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 พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 
คลังสนิค้า 
และอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ที่ 
ลานจอด

รถ 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา 

จ ากัด 

บริษัท กรุง
สยามประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ 

จ ากัด 
4. โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

75-2-
8.815   

73,049.00 61,482.00 - 1,843,000,000 1,899,390,000 

5. โครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 เฟส 2)  
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

57-0-
89.2516 

50,628.00 - - 1,047,000,000 1,018,990,000 

รวม 172-2-
26.75 

155,179.44 71,482.00 2,983.29 4,509,000,000 4,503,690,000 

หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบั
ลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมภายใน วนัที่ 1 
มกราคม 2563) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน
เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2563) 

 
 

                                                           
 

15 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
16 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงานกกลลลตล”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ 
WHART เรียบร้อยแล้ว  

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
WHART 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์ 

WHART ประสงค์จะกู้ ยืมเ งินเพื่อน ามาซือ้และช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม  

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และน าเงินท่ี

ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและ
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไม่

เกิน 1,670,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดที่ส าคญัจะเป็นไป
ตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินส าหรับเงินกู้ ทัง้หมดจ านวนประมาณไม่เกิน 1,670,000,000  
บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะเป็นไปตามที่กองทรัสต์ WHART 
จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือ 
ชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ และการช าระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์ WHART เสียประโยชน์ โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 
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(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ WHART อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต 
และอตัราที่เรียกเก็บกับผู้กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น ค่าตอบแทน จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่
มีการกู้ ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไม่เกินร้อย
ละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการที่อาจระบไุว้ในสญัญา
เงินกู้ตอ่ไป 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยืมเงิน : ท าให้โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมของ

กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของ
กองทรัสต์ WHART ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น
ปัจจบุนั 

   
9. การขออนมุตัิท ารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ WHART กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง
ไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว 
บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ 
 
โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้วย 15 

   
10. ความ เห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าท า
: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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รายการ และเปรียบเทียบความ
สม เหตุสมผลระหว่ า งการท า
รายการกับบุคคลที่เ ก่ียวโยงกับ
บคุคลภายนอก 

เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์  WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คลอ่งของกองทรัสต์ WHART ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ 
WHART ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบั
ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ใกล้เคียง
กนั (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสทิธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ
กองทรัสต์ WHART อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่
กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์  WHART เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   
11. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทฯ ที่แตกตา่งจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี 

   
12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 
 

: 1. บุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุครัง้แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้าน
บาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-2.00 ตอ่ปี 

2. บุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้กู้ยืม
เงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,350 ล้านบาท และ/หรือ
วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 1 
ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.5 ตอ่ปี 

3.   บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
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(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ได้ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,250 
ล้านบาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

4.   บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 
เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัจาก
การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ 
วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 4,061 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปี
ที่ 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

5.   บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึง่ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุ
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือวงเงินกู้ยืมระยะ
สัน้ไมเ่กิน 1,780 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 1 ถึง 5 ไม่เกิน
ร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

   

 
13.    รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 
: 

 
1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ประกอบด้วย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
นายรชต ตราชวูณิช 
นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 
นายชยัวฒัน์ มัน่คงดี 
นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Record date) (28 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบ
แจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 15 

 
14. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์กWHART 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณกวันที่ก 
31 ธันวาคมก2560 

ณกวันที่ก 
31กธันวาคมก2561 

ณกวันที่ก 
31กมีนาคมก2561 

สินทรัพย์    
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  26,295,464.24  31,724,681.23 32,311,201.07 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  787,127.51  139,661.45 88,092.17 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  356,935.84  351,819.75 323,358.58 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  236,641.26  266,402.50 283,176.91 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน  89,723.96  85,473.12 69,617.41 
สนิทรัพย์อื่น  48,565.51  83,283.16 57,173.74 
รวมสินทรัพย์  27,814,458.33  32,651,321.21 33,132,619.87 
หนีส้ิน    
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  106,364.97  69,524.55        140,199.27  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า  882,438.13  958,687.16        953,304.06  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  7,506,847.41  5,162,441.04     2,973,532.60  
หุ้นกู้  - สทุธิ - 4,195,811.41     6,493,429.10  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  169,841.86  155,212.58          85,974.27  
หนีส้นิอื่น  49,645.94  126,318.26          59,263.69  
รวมหนีส้ิน  8,715,138.31  10,667,995.00   10,705,702.98  
สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  18,927,083.48  21,624,465.78 21,596,360.09 
ก าไรสะสม  172,236.54  358,860.44 830,556.80 
สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248  9.7770 9.9743 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 
(หนว่ย) 

 1,963,977,172  2,248,454,220 2,248,454,220 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชีก2560 ปีบัญชีก2561 ไตรมาสก1 ปีก
2562 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  1,001,941.60    1,902,986.97    538,462.37  
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ  19,035.98         24,179.33         5,549.06  
รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ  58,390.22         51,009.81           6,652.26  
รายได้ดอกเบีย้  840.53           1,751.86              130.61  
รวมรายได้กกก  1,080,208.34    1,979,927.97      550,794.30  
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  23,299.05         43,542.34        12,345.41  
คา่ธรรมเนียมทรัสตี  22,528.77         34,833.87         9,876.32  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  4,185.93           5,945.32       1,331.87  
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  21,699.65         47,518.24       13,221.33  
คา่ใช้จ่ายอื่น  104,522.35       203,980.72        48,122.68  
รวมค่าใช้จ่าย  176,235.75       335,820.49        84,897.61  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  903,972.59    1,644,107.47         465,896.69  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    
ดอกเบีย้จ่าย  176,307.23       334,420.05      122,208.95  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  727,665.36    1,309,687.43      343,687.74  
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  343.65           2,798.84       2,590.34  
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (49,500.30)      160,521.56    283,926.01  
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (49,156.65)      163,320.40       286,516.35 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานใน
ระหว่างงวด 

 678,508.71    1,473,007.82      630,204.09  
 

 
งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชีก2560 ปีบัญชีก2561 ไตรมาสก1 ปีก
2562 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (2,313,466.12)  (3,494,710.85)   140,549.29  
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  2,104,343.11          2,847,244.78  (192,118.57)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)
สุทธิ 

 (209,123.01)  (647,466.07) (51,569.28)  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

ปีบัญชีก2560 ปีบัญชีก2561 ไตรมาสก1 ปีก
2562 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248   9.7770 9.9743 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับ
งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.3455   0.6551  0.2803 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.25 5.04 5.62/1 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.33 32.67 32.31 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.63 48.53 47.74 
หมายเหตุ   /1ค านวณจาก EBITDA ตามสดัส่วนเสมือนทัง้ปี 2562  
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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 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 426,230,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนัจ านวน 
2,248,454,220 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,674,684,220 หน่วย มลูค่าที่
ตราไว้หนว่ยละ 9.1551 บาท และนอกจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินระยะยาวและระยะสัน้ในจ านวนวงเงินไม่เกิน 
1,670,000,000 บาท และจะใช้เงินประกันการเช่าและการบริการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวน
ประมาณ 40,000,000 บาท เพื่อให้กองทรัสต์ WHART สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,880,250,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย ส าหรับ
ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด
เงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ 
(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทน
ที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ  
(6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 426,230,000 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
นีต้ามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือ  
สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

  
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
หน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 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 านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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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 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  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เสนอขายให้ กับผู้ ถื อ
หน่ ว ยท รั ส ต์ เดิ ม ที่ มี
รายช่ือปรากฏในสมุด
ทะ เ บี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ย 

ทรัสต์ (Rights Offering) 
ห รื อ เ ส น อ ข า ย แ ก่
ประชาชนทั่วไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์ เดิมที่ มี ราย ช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ 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  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เสนอขายให้แก่  WHA 
และ /หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกนัของ WHA 

เมื่อรวมกบั
จ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่
จดัสรรให้แก่ 

WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคล
เดียวกนัของ 

WHA ตามสว่น
ที่ 1 ไมเ่กินร้อย

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(4), (6) และต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ละ 15 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย 

สว่นที่ 3  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เ สนอขาย ใ ห้ แก่  ( 1) 
บุ ค ค ล ใ น ว ง จ า กั ด 
(Private Placement) ซึ่ง
รวมถึงผู้ ลงทุนสถาบัน
และผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่ง
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART 
ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  และไม่ ใช่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ คณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ เ ก่ียวข้อง 
และ /ห รื อ  (2)  ใ ห้ แก่
ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) 

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1 และ
สว่นที่ 2 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2), (5), (6) 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. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่  
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
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เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  
ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั 
(Bookbuilding)  

 
 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

WHART หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 
(4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมจะเข้าขา่ยเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ดงักลา่วจะต้องไม่มีเสียง
คดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ 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
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จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ 
ผู้ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของ
ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย
หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มเติมดงักล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้
แจ้งวนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ 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
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่
เก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
  แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 
  บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 426,230,000 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
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นีต้ามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือ 
สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 
 
ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านง
ที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 
 
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  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เสนอขายให้ กับผู้ ถื อ
หน่ ว ยท รั ส ต์ เดิ ม ที่ มี
รายช่ือปรากฏในสมุด

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั

(1), (2), (4), (5) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ทะ เ บี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ย 

ทรัสต์ (Rights Offering) 
ห รื อ เ ส น อ ข า ย แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป 
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่ ว ยท รั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี 
ร า ย ช่ื อ ป ร า ก ฏ ใ น 
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์ 
(Preferential Offering)  

เสนอขาย(2) หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
WHART 

สว่นที่ 2  จั ด ส ร ร เ พื่ อ 
เ สนอขาย ใ ห้ แก่  ( 1) 
บุ ค ค ล ใ น ว ง จ า กั ด 
(Private Placement) ซึ่ง
รวมถึงผู้ ลงทุนสถาบัน
และผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่ง
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART 
ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  และไม่ ใช่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ คณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ เ ก่ียวข้อง 
และ /ห รื อ  (2)  ใ ห้ แก่
ประชาชนทั่วไป (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 
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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 

 
(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 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
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ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ 
ผู้ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของ
ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย
หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้
แจ้งวนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบตอ่ไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลง 
ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เ ก่ียวข้องกับการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  และตวัแทนรับ
จองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกับการ
ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 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 
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2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 17 มิถุนายน 2562 

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 1/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562   

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

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

เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 
รายละเอียดทรัพย์สนิ 
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ชลบุรี ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
- กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 6 ไร่ 

73 ตารางวา1 
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคาร

โรงงาน DTS จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 
ตารางเมตร  

- กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS 

 
(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 198090) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 12 ไร่ 

1 งาน 90.9 ตารางวา2 
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคาร

โรงงาน Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
9,919.00 ตารางเมตร  

- กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  
โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
- สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขท่ี 106329) โดยมีเนือ้ที่เช่า

ประมาณ 21.00 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั 
นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม4 พร้อมค ามัน่
ของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ที่ให้สิทธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพจิิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 1 หลงั ขนาด
พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลังคา
ประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 
2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 

                                                 
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 6 หน้า 13 
 

28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม5 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้
สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 
(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
- กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088) เนือ้ที่

ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 4 หลงั 
(แบง่เป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร B จ านวน  
1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 

                                                 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอ
เดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
เพ่ิมเติม จะท าให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็
ดี เมื่อไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรับบุคคลภายนอกผู้ที่รับโอนที่ดิน
สามยทรพัย์นัน้ต่อไป  
 
นอกจากนี ้ส าหรับบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดงักล่าวเป็น
ภารยทรพัย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 143044 ต าบลและ
อ าเภอเดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยั
ของศาลฎีกาทีเ่กีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดย
สจุริตเท่าทีจ่ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ 
เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 
ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และที่ดิน
โฉนดเลขที ่30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน ทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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คหูา) และอาคาร D จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา)) ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 
61,482.00 ตารางเมตร  

- กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  
โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

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

เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ8 
 
- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 21942, 

21943, 21944, และ 21945) และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 
22993)  โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่  89.25 ตารางวา9 
มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 
24 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม10 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จ านวน 
2 หลงั11 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสทิธิการเช่าพืน้ที่บางสว่นใน
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จ านวน 1 หลงั 
(ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร 

                                                 
8 กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เงือ่นไขว่า 
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 
จ ากดั (เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าทีดิ่นดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA 
KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลง
โอนสิทธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่ าช่วงที่ดิน
ทอดทีห่น่ึง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพ่ิมเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรสัต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Step-in) ในกรณีทีบ่ริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN 
Alliance ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าว 
9 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
10 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
11 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
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และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 
ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม12  

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

 
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 5. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

 เนือ้ที่ดินทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

 พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

155,179.44 ตารางเมตร 

 พืน้ที่ เช่าส่วนลานจอดรถทัง้หมดในส่วนที่ 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

2,983.29 ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นที่ 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

71,482.00 ตารางเมตร 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั 
เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์  WHART จะ
ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,880,250,000 (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญา
เช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะช าระเมื่อ
มีการตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม จ านวนไมเ่กิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของ

                                                 
12 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สิน
ในทุกโครงการ (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 
เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด และ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) เป็นผู้ทรงกรรมสิทธ์ิ 
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 

 
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

- ไมม่ี – 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Record Date)  
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 9.2 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 17 มิถนุายน 

2562 เวลา 14.00 น. 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 

 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART") คือ เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไปโดยน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้ และ/หรือ เช่า 
(รวมถึงเช่าช่วง) อสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และ/หรือ จ าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่
วา่จะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
4 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทนุในครัง้นี ้รวมกบัเงินกู้ยืม และเงิน
ประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการลงทนุใน
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน กรรมสทิธ์ิหรือสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน 
และสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น  ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร และ
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และงานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้กลา่วคือ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ 
โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA Daiwa”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN 

Alliance”) (รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน 

(ก) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 6 ไร่ 73 ตารางวา1 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคารโรงงาน DTS จ านวน 1 หลงั 
ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร 

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS  

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว 
แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ
จนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

2. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการ
เข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

2.1. สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

2.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

2.3. สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบล
เขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน 

(ก) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่198090) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 12 ไร่ 1งาน 90.9 ตารางวา2 

(ข) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการอาคารโรงงาน Roechling จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร 

                                                 
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling  

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว 
แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ
จนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

2. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน Roechling นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ
โดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

2.1. สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

2.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

2.3. สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน 

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 
ตารางวา3 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 
ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม4 พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

                                                 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตาราง
เมตร พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่อ
อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี 
หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ
ส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่
ยงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. ส าหรับพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติม 
กองทรัสต์ WHART จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่ว เพื่อ
ใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามัน่ของ
กองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 
3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิ
ตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

                                                 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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1.1. สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน พร้อมสิ่งปลกู
สร้างอื่น ๆ) กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

1.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
อื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

1.3. สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคากบั WHA 

1.4. สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 
และ 

1.5. สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกู
สร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30897 และ 128088) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 
8.80 ตารางวา6 7 

                                                 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอ
เดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 

ส าหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
เพ่ิมเติม จะท าให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็
ดี เมื่อไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรับบุคคลภายนอกผู้ที่รับโอนที่ดิน
สามยทรพัย์นัน้ต่อไป  
 

นอกจากนี ้ส าหรับบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดงักล่าวเป็น
ภารยทรพัย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 143044 ต าบลและ
อ าเภอเดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 

ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยั
ของศาลฎีกาทีเ่กีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดย
สจุริตเท่าทีจ่ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ 
เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 
ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และ 
ทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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(ข) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) 
อาคาร B จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา) และ
อาคาร D จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา)) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 2) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ 
วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั 
WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

2. ส าหรับพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึง่ TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั และสญัญาเช่า
ฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึงพืน้ที่
อาคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบั
ดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และพืน้ที่อาคาร B6 ใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics 
(Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนด
อายุการเช่าในวนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว 
และผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้
เช่ายงัไมช่ าระคา่เชา่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa ช าระคา่
เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกวา่จะมีผู้ เชา่หรือผู้ เช่า
ช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  
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3. ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ 
WHA Daiwa ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA 
และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่า
ไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ 
และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มผีู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แกก่องทรัสต์ WHART (ถ้ามี) 
แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไข
ระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้
สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป และ WHA และ/หรือ บคุคล
ที่เก่ียวโยงกันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้แก่
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

4. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

4.1. สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กับ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

4.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

4.3. สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  
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(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสา
ธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุใน 

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 21942, 21943, 21944, และ 21945) 
และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22993)  โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 
89.25 ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 
24 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม9 

(ข) สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จ านวน 2 หลงั10 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิการเช่า
พืน้ที่บางสว่นในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
อาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

หมายเหตุ: 

1. กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขวา่ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ 
จ ากดั12 (ในฐานะผู้มีสทิธิการเช่าที่ดนิดงักลา่วจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA 
KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) 
ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลัก 
(ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่า

                                                 
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
10 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563) 
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
12 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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ช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN Alliance) 
(แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่
กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว 

2. บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้  ตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้ รับ
ประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินบางสว่นซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดิน
ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23 เฟส 2) สูท่างสาธารณะ เพื่อให้กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้ เช่าพืน้ที่ 
ตลอดจนบริวารของบคุคลดงักลา่ว ใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ ป้ายช่ือและป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ WHART 
ลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามบนัทกึข้อตกลงที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบับริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน) ตอ่ไป 

3. ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว 
อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 
ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

4. การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใด
ที่เก่ียวข้อง 

4.1. สญัญาเช่าช่วงที่ดนิ กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าชว่งจากบริษัท 
เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) 

4.2. สญัญาเช่าที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
22993) 
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4.3. สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

4.4. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

4.5. สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการ
เช่าช่วงและเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้าง
และทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

4.6. บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ซึง่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าใน
ที่ดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) ถึง (5) รวมกนัเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม" ทัง้นี ้
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นไปตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดที่ปรากฏตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนเพิ่มเติม 

ในการนีบ้ริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART 

การเพิ่มทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเตมิโดยการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และกรรมสทิธ์ิ
หรือสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้กองทรัสต์ WHART โดยเป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ที่จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ WHART เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

2. การลงทุนในทรัพย์สนิที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART 

บริษัทฯ เช่ือวา่การลงทนุเพิ่มเติมโดยลงทนุในกรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิ
หรือสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้
นี ้มีจดุเดน่ตา่งๆ ซึง่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART ได้ดงันี ้
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 ท าเลที่ตัง้ดี 

การมีท าเลที่ตัง้ที่อยูใ่นบริเวณที่ถกูต้องเหมาะสม เป็นปัจจยัหนึ่งในความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
ประเภทโลจิสติกส์ อนัจะส่งผลให้โครงการสามารถรักษาอตัราการเช่าอาคารคลงัสินค้า เพื่อสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนที่ดีแก่กองทรัสต์ WHART ได้อยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่นิคม
อตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ (2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling 
ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี  (3) 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ (4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ และ (5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 เฟส 2) ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งล้วนตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพ โดย
ท าเลบริเวณอ าเภอบางเสาธงและอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นแหลง่ศนูย์กลางการขนสง่ส าคญัของ
ประเทศไทย  เพื่อรองรับความต้องการจากผู้ เชา่ที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนสง่ ส าหรับท าเล
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ และนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซื่งตัง้อยู่ใน
จงัหวดัชลบรีุ ถือเป็นจุดยทุธศาสตร์และเป็นศนูย์กลางการด าเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าและคลงัสินค้าให้เช่าที่ส าคญั
ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเป็นจุดเช่ือมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทัง้ทางบก (ทางด่วนสายบางนา-
ชลบุรีและมอเตอร์เวย์ และถนนพหลโยธิน) ทางอากาศ (สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอน
เมือง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) และทางน า้ (ท่าเรือแหลมฉบงั และท่าเรือกรุงเทพ) อีกทัง้ยงัได้เปรียบในแง่
ความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากบริเวณดงักลา่วมีระยะทางทีใ่กล้กบักรุงเทพมหานคร  

ดงันัน้ ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วข้างต้นที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีท าเล
ที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนสง่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนสง่สินค้าไป
ทัว่ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง
สนิค้าไปยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ตา่ง ๆ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการขนสง่ให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดี  

 คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะลงทุน 

อาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุนัน้ ประกอบไปด้วยโครงการแบบ Built-to-Suit เป็น
สว่นใหญ่ ซึ่งสร้างขึน้ให้ตรงกบัมาตรฐานและความต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะ และแบบ Warehouse Farm 
มาตรฐานสงู ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ Built-to-Suit Warehouse และแบบ Ready-Built 
Warehouse  โดยโครงการประเภท Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพืน้ท่ีของลกูค้าปัจจบุนั 
และเพิ่มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหมท่ี่แม้วา่จะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ในขณะนี  ้แต่ยงัมีศกัยภาพในการ
เพิ่มพืน้ท่ีเช่าและอาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต  

สญัญาเช่าสว่นใหญ่ของโครงการแบบ Built-to-Suit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะ
เป็นสญัญาเช่าระยะยาว ในขณะที่สญัญาเช่าสว่นใหญ่ของโครงการแบบ Ready-Built Warehouse จะเป็น
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สญัญาเช่าระยะสัน้ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลอืกในการตอ่สญัญาเช่าได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-
to-Suit โดยการเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ของกองทรัสต์ WHART จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพ
และความมัน่คงของรายได้ของกองทรัสต์ WHART  

 ศักยภาพของผู้เช่า 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ที่ดี โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ที่นับเป็นกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายที่มีทัง้ศกัยภาพทางธุรกิจ อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายในแง่ของการกระจายตวัไปยงักลุม่อตุสาหกรรม
ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ เช่น ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ E-Commerce เป็นต้น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมั่นว่า
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าในอตัราที่สงูเพื่อสร้าง
รายได้อยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้ เช่า รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัสดัสว่นการเช่า
พืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเติบโตของรายได้จากการลงทุนใน
สินทรัพย์เพิ่มเติม  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนี ้จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้
ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะท าให้รายได้ของกองทรัสต์ WHART เพิ่มขึน้จากรายได้ที่จะได้รับจากการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระดับที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนก่อนการเข้าลงทนุ ในรูปแบบของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุต่อหน่วย 
โดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้ที่คาดวา่กองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ได้จ่ายช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
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ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 
ทรัพย์สินหลังการ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5*2 
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
   

รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ 2,335.83 2,700.65 

รายได้อ่ืน 2.05 2.37 

รวมรายได้ 2,337.88 2,703.02 
   
คา่เชา่ที่ดิน 41.66 41.66 
คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  54.26 67.15 
ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 2,241.96 2,594.21 
   
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์ 139.18 150.99 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพตดัจา่ย 96.12 120.36 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 286.14 313.51 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
   
หกัออก   รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (14.56) (25.76) 
บวกกลบั คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง 7.61 7.61 
บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยล่วงหน้า 3.60 7.66 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,717.17 1,998.86 
   
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ย    
  ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 96.12 120.36 
บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 25.46 59.63 
หกัออก  การช าระคืนเงินต้นเงินกู้ยืม   
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 1,838.75 2,178.85 

   
ประมาณอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ)  95 95 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน   1,746.81 2,069.90 

   

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน    
- ประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
- เงินลดทนุ 26.29 60.55 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 1,746.81 2,069.90 

 
   
จ านวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) *3 2,248.45 2,603.64 

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท)   
- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย 0.77 0.77 
- เงินลดทนุตอ่หน่วย 0.01 0.02 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย 0.78 0.79 
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ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่เดิม*1 
(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินหลังการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5*2 

(ล้านบาท) 

    
ในกรณีที่มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised loss)  
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง *4 (บาท)    

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย   0.59 0.60 
- เงินลดทนุตอ่หน่วย   0.01 0.02 
- เงินลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย    0.18 0.17 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุตอ่หน่วย   0.78 0.79 

 
หมายเหตุ *1 ทรพัย์สินทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงทรพัย์สินทีก่องทรสัต์ได้ลงทนุแล้ว จ านวน 24 โครงการ 
 *2 ทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 อ้างอิงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินใหม่ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิม

จ านวน 5 โครงการ  
 *3 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพือ่ใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพ่ิมเติม

จ านวน 4,880.25 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 12  บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะเสนอขาย และ
ราคาทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะลงทนุสดุท้ายอาจมากกว่า 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) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(พระราม 2 กม.35)  และ โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23) และราคาประเมินสิทธิ
การเช่าของทรพัย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 
1) และ โครงการ WHA -KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ิน
งวดลดลง และมีการรบัรู้ผลขาดทนุทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่า
การด้อยค่าเท่ากบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม 
มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วนัส้ินรอบบญัชีจะข้ึนอยู่กบัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซ่ึงการค านวณ
มูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด 
(Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึงอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที่ค านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตามอายุ
สญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอย่างผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราที่
เท่ากนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเท่านัน้  

 
ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ตามงบก าไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัที่ 31 มกราคม  2563 เท่ากับ 0.79 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหน่วยทรัสต์ WHART ตัง้แต่วันที่ 22 
เมษายน  2562 ถึง วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 (15 วนัท าการ) ที่ 13.63 บาทต่อหน่วย เท่ากบัประมาณร้อยละ 5.79  ทัง้นี ้
อตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้าย ตามแบบแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุครัง้ที่ 4   
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ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 โดยการระดมทนุผ่านการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 เพียงอย่างเดียว และไม่มีการกู้ ยืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกนักบัที่ใช้จัดท างบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ คาดว่าประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เท่ากบั 0.78 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอตัราจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ เมื่อค านวณจากราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหน่วยทรัสต์ WHART ตัง้แต่วนัที่ 22 
เมษายน  2562 ถึง วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 (15 วนัท าการ) ที่ 13.63 บาทต่อหน่วย เท่ากบัประมาณร้อยละ 5.72 ทัง้นี ้
อตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้าย ตามแบบแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุครัง้ที่ 4  

 

 ศักยภาพของผู้บริหารทรัพย์สนิ 

WHA เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท WHA GROUP ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้าน
ธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดบัสากล โดยสร้างและออกแบบให้มี
มาตรฐานและคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ และมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 
ปี ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้น าระดบัสากล ไมว่า่จะเป็นประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และเอเชีย 

โดยในปี 2561 โครงการที่ลงทนุพฒันา และ/หรือ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ WHA GROUP มี 
พืน้ที่รวมกว่า 2,321,721 ตารางเมตร จึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
คลงัสินค้าและโรงงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี ้กลุ่มลกูค้าหลกัยงัเป็นกลุ่มลกูค้าที่มีความมัน่คงทางธุรกิจใน
ระดบันานาชาติ เช่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั (หรือช่ือเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม จ ากดั) ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
บรรจ ุตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ และเป็นผู้ ให้บริการทางด้านระบบขนสง่สินค้าและการ
กระจายสนิค้าแบบครบวงจรบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน ซึ่งด าเนินธุรกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ภายใน
บ้าน เป็นต้น ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wha.co.th จากการบริหารจดัการที่มีศกัยภาพของ
คณะผู้ บริหารของ WHA และการมีมาตรฐานในการสร้างและออกแบบในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA GROUP ท าให้มีความมัน่ใจได้ว่า WHA  จะสามารถรักษาผู้ เช่าเดิมได้
เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการ
ขยายการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีดีที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กบักองทรัสต์ได้ในอนาคต 

4. การเพิ่มขึน้ของโอกาสในการเพิ่มทุนในอนาคต 

เนื่องจากทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมเป็นทรัพย์สนิภายใต้การบริหารจดัการของ WHA ดงันัน้ การลงทนุเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ึงเพิ่มโอกาสให้กบักองทรัสต์ WHART ที่จะลงทนุในโครงการอื่น ๆ ของ WHA เพิ่มเติมได้
อีก ซึง่จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการเพิ่มการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพิ่มสภาพคลอ่งของการซือ้ขาย
หนว่ยทรัสต์และผลตอบแทนถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้อีกในอนาคต 

 

http://www.wha.co.th/
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5. การเพิ่มขึน้ของสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่อาจเพิ่มสูงขึน้ 

การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่มีการ
ออกและเสนอขาย เพิ่มขึน้จาก 2,248,454,220 หน่วย เป็นจ านวนไม่เกิน 2,674,684,220 หน่วย (จากการออกและเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเป็นจ านวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย) บริษัทฯ คาดว่า การเพิ่มปริมาณหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 



สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
เก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

กรณีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง 
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 5 

ของ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

เสนอตอ่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

จดัท าโดย 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

24 พฤษภาคม 2562 

สิ�งที�สง่มาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

1 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 15 

สว่นที่ 1 การขออนมุตัิการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่า และสทิธิการเชา่ชว่งอสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิม่เติมครัง้ที่ 5 

31 

สว่นที่ 2 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 109 

เอกสารแนบ 1 ข้อมลูทัว่ไปของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 116 

เอกสารแนบ 2 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการอาคารโรงงาน DTS Draexlmaier New Factory 134 

เอกสารแนบ 3 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการอาคารโรงงาน Roechling 137 

เอกสารแนบ 4 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ  WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1 
(โครงการ Unilever) 

140 

เอกสารแนบ 5 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ  WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2 
(โครงการ WHA DAIWA) 

144 

เอกสารแนบ 6 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม.23 
เฟส 2 

148 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

2 

ค าย่อ ชื่อเต็ม 
WHART หรือ กองทรัสต์ WHART ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
WHA หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
WHAVH บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั  
WHA Daiwa บริษัท ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
WHA KPN Alliance บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น 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)  
BKKPA  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 
SCA บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ 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
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บจ/ป 22-01) 

ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุน  
โครงการ DTS  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัสินค้า งานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของโครงการ

อาคารโรงงาน DTS Draexlmaier New Factory 
โครงการ Roechling กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัสินค้า งานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของโครงการ

อาคารโรงงาน Roechling  
โครงการ Unilever สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน  สิทธิการเช่าสิ่งปลกูสร้าง พร้อมสิทธิในการต่ออายสุญัญา

เช่า 30 ปี และกรรมสิทธ์ิในงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของโครงการ  WHA 
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1 

โครงการ WHA DAIWA กรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคารคลังสินค้า งานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2 

โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด  
กม.23 (เฟส 2) 

สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธ์ิในงานระบบ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.23 เฟส 2) 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“WHAREM” หรือ “ผู้จดัการกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“WHART”) เมื่อ
วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 17 มิถุนายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

เร่ืองที่ 1 การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

ตามที่ปัจจุบนั WHART มีหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจ านวน 2,248,454,220 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.1551 
บาท รวม 20,584,823,229.52 บาท และได้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ในการ
ลงทนุครัง้แรก ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ในการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) จากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
WHAPF เป็นกองทรัสต์ ในการลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัจากการรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ดงักลา่ว และในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที ่3 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 24 โครงการ ได้แก่   

(1) โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และโครงการศนูย์กระจายสินค้า 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



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

4 

(17) โครงการ Ducati
(18) โครงการ Healthcare
(19) โครงการ DSG
(20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ)
(21) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)
(22) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
(23) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
(24) โครงการ DSG HSIL

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ WHART ในการระดมเงินทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนท า
การปรับปรุงเปลีย่นแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART คณะกรรมการ WHAREM มีมติเห็นควรให้ WHART ลงทนุ
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 โดยการเพิ่มทุนของ WHART ครัง้ที่  4 และกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
แหล่งที่มาของรายได้และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการด าเนินการดงักล่าว WHAREM จ าเป็นต้องได้รับ
อนมุตัิเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้WHAREM ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) บริษัท
ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) บริษัท ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA Daiwa”) และ
บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN Alliance”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS Draexlmaier New Factory (“โครงการ DTS”) ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

ชลบรีุ ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
(1.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่52853) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 6 ไร่ 73 ตารางวา1

(1.2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ DTS จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร2 

(1.3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานของโครงการ DTS 

หมายเหต ุ 1 ท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
2 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แตอ่ย่างไรก็ดี หาก ณ 

วนัท่ี WHART เข้าลงทุน ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับ
พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงานและส านักงานท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHAVH 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป  
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(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling (“โครงการ Roechling”) ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
(2.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่198090) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 12 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา1

(2.2)  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร
รวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร2  

(2.3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานของโครงการ Roechling 

หมายเหต ุ 1 ท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
2 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ 

วนัท่ี WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี 
ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ท่ี
อาคารคลังสินค้า โรงงานและส านักงานท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการท่ี  WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป  

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) (“โครงการ Unilever”) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
(3.1) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา1 จาก

WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590  หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่
วนัที่ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม (WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563) พร้อมค ามัน่
ของ WHA ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(3.2) สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ Unilever จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร2 พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร3 และพืน้ที่เช่าลานจอด
รถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก 
WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590  หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่
วนัที่ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม   พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(3.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีด่ินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ Unilever 

หมายเหต ุ 1 เนือ้ท่ีดินดงักล่าวเป็นเนือ้ท่ีดินบางส่วนของเนือ้ท่ีดินทัง้หมดตามท่ีปรากฏในโฉนดท่ีดิน ปัจจุบนัท่ีดินแปลงนีอ้ยู่
ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 

2 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ 
วนัท่ี WHART เข้าลงทุน ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงานและ
ส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

3 ส าหรับพืน้ท่ีหลังคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม 
WHART จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ท่ีหลังคาดังกล่าว เพ่ือใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทุนเพิ่มเติม 
พร้อมทัง้ค ามั่นของ WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลังคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับ
คราวท่ี 1 - 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวท่ี 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่า
เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 
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(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) (“โครงการ WHA DAIWA”) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
(4.1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที ่30897 และ 128088) เนือ้ทีต่ามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา 1/2

(4.2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ WHA DAIWA จ านวน 4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A
จ านวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร B จ านวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร C จ านวน 1 หลัง 
(ประกอบด้วย 2 คูหา) และอาคาร D จ านวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 2 คูหา) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
73,049.00 ตารางเมตร 3 / 4 และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร 5 

(4.3) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  
โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA DAIWA 

หมายเหต ุ 1 ท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
2 บางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มี

ค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน า้ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ของ
ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ท่ีดนิสามยทรัพย์) 

ส าหรับท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 30897 ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีน้ัน้ ภายหลังจากท่ี 
WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม จะท าให้ท่ีดินภารยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 128088 และท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 
30897 ดังกล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกัน อย่างไรก็ดี เม่ือไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอม
ดงักล่าว ย่อมถือได้วา่ภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรับบคุคลภายนอกผู้ ท่ีรับโอนท่ีดนิสามยทรัพย์นัน้ตอ่ไป  

นอกจากนี ้ส าหรับบางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจด
ทะเบียนให้ท่ีดินดังกล่าวเป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง 
ทางเดนิ ทางรถยนต์ ของที่ดนิโฉนดเลขท่ี 143044 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ท่ีดนิสามยทรัพย์) 

ส าหรับท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี  128089 128090 และ 143044 ซึ่ง WHART  ไม่ได้ลงทุน ภายใต้หลัก
กฎหมายและแนววินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง การใช้ภารยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 ของ
เจ้าของท่ีดินสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสจุริตเทา่ท่ีจ าเป็นและสมควรเทา่นัน้ จะใช้สิทธิเกิน
ความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพ่ือเปล่ียนแปลงใน
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 ซึ่งเป็นท่ีดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพิ่มขึน้แก่ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
128088ดังกล่าว นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นทางเดิน  ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทาง
ระบายน า้ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทาง
รถยนต์ ตามที่ก าหนดไว้ในบนัทกึข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 

3 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เชา่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ 
วนัท่ี WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART 
ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านักงานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA 
Daiwa (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

4 ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่า
พืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 รวมไปถึง
พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า B1, B2, B3 และ B4 ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบัน และ
สญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า B6 ซึง่ LF 
Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าใน
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายุการเช่าดังกล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรืออยู่ใน
ระหว่างการเจรจาสญัญาเพ่ือต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA 
Daiwa ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระ
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คา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART 
จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 5 ในปัจจุบนั พืน้ท่ีเช่าหลังคายังไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลังคายังคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุน 
WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลังคาดงักล่าว WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA 
ในอันท่ีจะเช่าหลังคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART ลงทุน 
โดยมีอตัราคา่เช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ี WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากบัหรือไม่
ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการ
เช่าหลงัคา”) 
 

เม่ือ WHA และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลังคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA และ/หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ WHA มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กบั WHA 

 

(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (“โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2”) 
(5.1) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) และสิทธิการ

เช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22993) โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 89.25 ตารางวา1 มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART คาดวา่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม (WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

(5.2) สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 2 หลงั (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H2) และสทิธิ
การเช่าพืน้ที่บางสว่นในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร 3 และสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART คาด
วา่จะลงทนุเพิ่มเติม (WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563)  

(5.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 

หมายเหต ุ 1 เนือ้ท่ีดินดงักล่าวเป็นเนือ้ท่ีดินบางส่วนของเนือ้ท่ีดินทัง้หมดตามท่ีปรากฏในโฉนดท่ีดิน ปัจจุบนัท่ีดินแปลงนีอ้ยู่
ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 

 2 อาคาร H ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวันท่ี 
WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่5 (WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุเพิ่มเตมิ ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563)  

 3 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านกังาน มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ 
วนัท่ี WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ี ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่ 
WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA หรือ 
WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 - WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด 
(“KPN Land”) (เดิมช่ือ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าท่ีดนิดงักล่าวจากบริษัท ท็
อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวจาก KPN Land) ตกลง
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สละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด และ KPN Land) หรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง (ระหว่ าง KPN Land และ WHA KPN Alliance) 
(แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีท่ี KPN Land หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 

 - บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลง
ด าเนินการจดทะเบียนให้ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินบางส่วนซึ่งเป็น
ทางเข้าออกระหว่างท่ีดนิท่ี WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 สู่ทางสาธารณะ 
เพ่ือให้ WHART และ/หรือผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าว ใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนตดิตัง้ป้ายช่ือและปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ตลอดระยะเวลาท่ี WHART ลงทนุในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงท่ี WHART จะเข้าท ากับบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ) ตอ่ไป 

 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) ถึง (5) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
o เนือ้ที่ดินทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุประมาณ    172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 
o พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุประมาณ  155,179.44 ตารางเมตร 
o พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร 
o พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี WHART จะลงทนุประมาณ 71,482.00 ตารางเมตร 

  

ทัง้นี  ้ WHAREM ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด เป็นผู้
ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดย WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ในราคาไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ช าระในวนัที่ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเช่า 
ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 
นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ Unilever   WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่
ตอ่อายอุกีจ านวน 50,000,000 บาท ซึง่จะช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่า (โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสุดของ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 
(ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เป็นทรัพย์สนิที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อน
การลงทนุของ WHART นัน้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิและเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
 

นอกจากนี ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ WHART รวมทัง้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สินซึ่ง WHART ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีด้้วย 
 

2. จ านวนเงนิทุนและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
และการกู้ยมืเงนิ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ของกองทรัสต์ 

เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมของ WHART นัน้จะมาจาก 3 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทนุของ 
WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน และ (3) เงินประกนัการเช่าและการบริการ
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ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยโครงสร้างเงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของ WHART นัน้จะ
พิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของ WHART สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั โดย
รายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้
(1) เงินจากการเพิ่มทุนของ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่ของ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย ทัง้นี ้วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึง
การลงทนุทางเลอืกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

(2) การกู้ยืมเงินในวงเงินไมเ่กิน 1,670,000,000 บาท โดยเง่ือนไขส าคญัในการกู้ยืมเงิน ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชมุผู้
ถือหนว่ยทรัสต์  

(3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 40,000,000 บาท 
 

ทัง้นี ้เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ของ WHART โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของ  WHART ในปัจจุบันจ านวน 
2,248,454,220 หน่วย จะท าให้ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 2,674,684,220 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
9.1551 บาท โดยให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทนุ จ านวนหนว่ยทรัสต์
ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ที่ 4 

 

3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย (WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA) 

WHAREM จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ส าหรับวิธีการเสนอขาย
และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อที ่4. ตอ่ไป  

 

4. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่  4 และการน า
หน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุของ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 2. และข้อที่ 3. วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา ดงันี ้

• หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของ WHA ได้รับ
การอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นี ้WHAREM จะน าเสนอหวัข้อที่ 
4.1 ให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา โดยจะไมม่ีการน าเสนอหวัข้อที่ 4.2 เพื่อให้
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอีกตอ่ไป  
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• อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ 
WHA ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 นี ้WHAREM จะไม่มีการ
น าเสนอหวัข้อที่ 4.1 เพื่อให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา แตจ่ะน าเสนอหวัข้อที่ 
4.2 ให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาตอ่ไป 

 

โดยรายละเอียดข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มีดงันี ้
 

4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และ
การน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  
ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือ
สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  
 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว WHAREM 
จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้  
 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA 

และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ 
WHA ตามสว่นที ่1 แล้วจะมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ 
 

ส่วนที่  3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ 
ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) แล้ว WHAREM สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มี
สทิธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือ
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 
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4.2 แบบที่  2 : วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  4 และ
การน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม  ทีม่ีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือ
สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว WHAREM
จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้  

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ  

ส่วนที่  2 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ
ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) แล้ว WHAREM สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มี
สทิธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือ
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอ
ขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ WHART และ WHAREM จะ
ด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ WHART เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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เร่ืองที่ 2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

WHAREM เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
ก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ 
WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดย
แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 

เนื่องจากทรัพย์สินที่ WHART ที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้เป็นทรัพย์สินของ WHA และบริษัทย่อยของ WHA ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบั WHAREM ที่ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ WHART ในปัจจุบนั โดย WHA เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.00 
ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ในสดัส่วนร้อยละ15.00 (ข้อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัที่  31 
มีนาคม 2562) และได้รับการว่าจ้างจาก WHART ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจุบนั ด้วยเหตุนี ้
การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที ่5 การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้1 
และการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever จึงถือเป็นการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการ
และข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ สร.26/2555”) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ข้อบงัคบั บจ/ป 22-01”) โดยการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever นี ้
มีขนาดรายการเก่ียวโยงรวมกนัมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ WHART (ค านวณจากงบการเงินของ WHART 
ไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  
 

นอกจากนี ้กรณีที่มีจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ซึง่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบั WHAREM (ดงัรายละเอียดที่ปรากฎตามวิธีการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในข้อ 4.1 ข้างต้น) เมื่อรวมกบั
สว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมแล้วจะไมเ่กินร้อยละ15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 
หรือประมาณไม่เกิน 675,000,000 บาท (ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด ในกรณีที่ 
WHART ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม ในมลูค่ารวมไม่เกิน 4,880,250,000 บาท โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่เมื่อนบัรวมกบัขนาดรายการการ
ลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกลุ่ม WHA การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของ
โครงการ Unilever จะมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART  
ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

                                                           
1  WHA จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) จาก WHART ซึง่ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวม
กับอัตราก าไรท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี (โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์) และกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุง
อาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ก่อสร้าง  
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ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี  ้จ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม) และส าหรับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกัน
ของ WHA จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   
 

ส าหรับการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าลงทนุและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมของ WHART ในครัง้นี ้อาจ
กู้ ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ี ยวโยงกับทรัสตี โดย 
WHART จะกู้ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท ซึ่งการท ารายการกบับคุคลที่
เก่ียวโยงกบัทรัสตีจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ามติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และรายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการ
กระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกว่า 
1 ใน 4 ของจ านวนทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ  
อนัได้แก่ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรัสตี 
 

ตามรายการที่ได้กลา่วมาข้างต้น WHART ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของ
รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิ
การท ารายการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ได้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั (“ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจาก 
WHART WHAREM และ WHA ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคา
และเง่ือนไขการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้ 
 

รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้จัดท าขึน้จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารท่ีได้รับจาก  WHAREM 
WHA และธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกสกิรไทย”) ซึ่งท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาการเงินของ WHART รวมถึงข้อมลู
ที่เผยแพร่ตอ่สาธารณชนทัว่ไป นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั ในการพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ หากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานีม้ีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัใน
อนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึง่ข้อมลูที่ใช้
ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้เช่น 
▪ มติที่ประชมุคณะกรรมการของ WHAREM ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ  
▪ แบบรายงานการเพิ่มทนุของ WHART และสารสนเทศการท าธุรกรรมของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง  
▪ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-REIT) ของ WHART 
▪ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของ WHA  
▪ หนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม 

โกรท ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 -3 และส าหรับการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“WHAPF”) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

▪ งบการเงินของ WHART ส าหรับปีสิน้สุดวันที่   31 ธันวาคม 2559 - 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีได้รับ
อนญุาตของ WHART และงบการเงินฉบบัสอบทาน ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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▪ ร่างข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน) ถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ของ WHART ที่จดัเตรียมโดย WHAREM และผา่นการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต  

▪ สญัญาและสรุปร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการ 
▪ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ WHAREM  WHA และธนาคารกสกิรไทย ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

ของ WHART  
▪ ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสกิรไทย ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของ WHART 
▪ รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ ซึง่จดัท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ  

 

นอกจากนี ้การจดัท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูภ่ายใต้สมมติฐาน ดงันี ้
▪ ข้อมูลและเอกสารทัง้หมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นที่

ปรึกษาทางการเงินของ WHART รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ WHART  WHAREM และ WHA มี
ความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกบัสภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

▪ ไม่มีเหตกุารณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WHART WHAREM และ WHA 

▪ สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ WHART  WHAREM และ WHA ที่ท ากับคู่สญัญายงัคงถกูต้องตาม
กฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไมม่ีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวา่ได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ราย
ยอ่ยของ WHART เป็นส าคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลูและเอกสารที่
ได้รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ WHART รวมถึงจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารของ WHAREM และ WHA ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นความจริงในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท ารายงานความเห็นนี ้ดงันัน้ หากข้อมูลดงักลา่วข้างต้นไม่ถูกต้อง 
และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนุี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอนาคตจากปัจจยัดงักลา่วได้ อีกทัง้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้น
เทา่นัน้ โดยการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART 
เป็นส าคญั ซึง่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสี่ยง ข้อจ ากดั และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้นี ้ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้การให้
ความเห็นนีม้ิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของWHART โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

WHART เป็นกองทรัสต์ที่มีนโยบายลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของ WHART คือ มุ่งการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทนุได้ ซึง่ WHART จะน าทรัพย์สนิที่ลงทนุไป
จัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม เช่น การให้เช่า ให้เช่าช่วง การ
ให้บริการที่เก่ียวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นต้น ทัง้นี ้ในปัจจุบนั WHART ได้มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ
สทิธิการเช่าตา่งๆ ดงันี ้

สรุปทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั 
ชื่อทรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ ที่ตัง้ 

ทรัพย์สนิที่ WHART ลงทนุครัง้แรก 
1 โครงการศนูย์

กระจายสินค้า 
WHAลาดกระบงั 
เฟส 1 และเฟส 2  

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 35 –  0 – 0.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

35,092.97 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลคลองสามประเวศ  
อ าเภอลาดกระบงั กรุงเทพ 

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

o สิทธิการเช่าในท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 74 – 2 –  67.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

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

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
(บางพลีใหญ่)จงัหวดั

สมทุรปราการ 
 

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

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 65 – 0 – 21.9 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

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

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพลี 
(บางพลีใหญ่) จงัหวดั

สมทุรปราการ 
 

ทรัพย์สนิที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 หรือลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 
4 โครงการ WHA  

Mega Logistics 
Center (ชลหาร
พิจิตร กม.4)  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 81 – 0 – 15.9 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

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

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

5 โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 
61)  
 

o สิทธิการเช่าในท่ีดิน 3 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 69 – 0 – 16.0 ไร่ สิน้สดุสญัญาเช่า
วนัท่ี 30 เมษายน 2585 

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

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลไทรน้อย อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6 โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center (สระบรีุ)  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 34 – 3 – 12.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

32,986.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

เขตประกอบการอตุสาหกรรม
เหมราช สระบรีุ ต าบลหนอง
ปลาหมอ อ าเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบรีุ 
ทรัพย์สนิที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 หรือลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 
7 โครงการ WHA 

Mega Logistics 
Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 5)  
 

o สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 66 – 2 – 85.0 ไร่ สิน้สุดสัญญาเช่า
ช่วงวนัท่ี 31 มีนาคม 2586 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
62,105.25 ตร.ม. พืน้ท่ี เช่าหลังคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) รวม 
50,143.60 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ชื่อทรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ ที่ตัง้ 
8 โครงการ WHA 

Mega Logistics 
Center 
(ลาดกระบงั)  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 99 – 1 – 51.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในคลังสินค้าและส านักงาน พื น้ ท่ี เช่าอาคารรวมประมาณ 

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

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

แขวงคลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 

ทรัพย์สนิที่ WHART รับโอนจาก WHAPF  
9 โครงการ Kao1 

Kao 2 และ Kao3 
o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 6 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 46-3-81.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

42,310.44 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมือง
ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

10 โครงการอาคาร
โรงงาน Triumph  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 29 – 3 – 91.2 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

14,320.80 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ต าบลมาบยางพร  

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

11 โครงการ DKSH 
Consumer และ 
DKSH 3M  
 

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

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
73,022.44 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

อ าเภอบางเสาธง (บางพลี) 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

12 โครงการ DKSH  
บางปะอิน 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 30 –  2 – 53.0 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

36,000.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก  

อ าเภอบางปะอิน (พระราชวงั)  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

13 โครงการ Ducati  o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 27-1-53.4  ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

20,285.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ 
ในเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

14 โครงการ 
Healthcare 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 47 –  0 – 66.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

52,706.84 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า 
บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 20 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
15 โครงการ WHA 

Mega Logistics 
Center  
(ถนนบางนา-
ตราด กม.19) *  

o สิทธิในการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วน รวม 3 โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 71 – 
0 – 5.5 ไร่ สิน้สดุสญัญาเช่าช่วงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2584  

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน อาคารโรงงาน พืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 
68,988.74 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 2,597.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

16 โครงการ DSG  o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 48 – 0 – 26.5 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ส านักงาน และคลังสินค้า พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

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

และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินภายในโครงการ  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ 
ต าบลหนองปลาหมอ และ

ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 

17 โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center (พานทอง 
ชลบรีุ)  

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 39 – 0 – 18.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 38,565.00     

ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ 

ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
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ชื่อทรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ ที่ตัง้ 
ทรัพย์สนิที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 (ภายหลังการแปลงสภาพกองทนุ WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART) 
18 โครงการ WHA 

Mega Logistics 
Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3)  

o สิทธิการเช่าท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 50-0-46.25 ไร่ ก าหนดระยะเวลาเช่า 
30 ปี นับแต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน พร้อมค ามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 
47,253.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลังคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) 
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 
ตร.ม. ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

19 โครงการ WHA 
Mega Logistics 
ล าลกูกา  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ี 12-2-50.50 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน และส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 

8,045.64 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 

 

20 โครงการ Omada 
Aerospace 
Factory (ระยอง)  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 25-3-32.40 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 

16,469.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ระยอง ต าบลมาบยางพร  

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 

ทรัพย์สนิที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 4 หรือลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 
21 โครงการ WHA 

พระราม 2 กม.35  
 

o สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด เนือ้ท่ีดินประมาณ 17-1-50.0 ไร่ ก าหนด
ระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 14,084.00 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,858.00 
ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 9,100.00 ตร.ม. ก าหนดระยะเวลา
เช่า 30 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน พร้อมค ามัน่ของ WHA ท่ีให้สิทธิ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าได้อีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลบางกระเจ้า  
อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

22 โครงการ 
Central-WHA  
วงัน้อย 63  

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 3 โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 96-1-44.0 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

86,223.61 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลบอ่ตาโลแ่ละต าบลล าตาเสา 
อ าเภอวงัน้อย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

23 โครงการ WHA-
KPN บางนา
ตราด กม. 23  
 
 

o สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดินรวม 3 
โฉนด เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 43-3-0.0 ไร่ ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สดุ
วนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัแตว่นัท่ี WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562)  

o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
39,607.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลังคา ประมาณ 26,112.00 ตร.ม. ก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัแต่
วนัท่ี WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562)  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

24 โครงการ DSG 
HSIL สระบรีุ  
 

o กรรมสิทธ์ิท่ีดินรวม 1 โฉนดเนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 15 – 0 – 0.0 ไร่  
o กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานพร้อมส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

16,620.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ  

ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 

 

หมายเหตุ  *อาคาร C และอาคาร M ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ 
WHART ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ให้ WHART มีรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ในอนาคต
จากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สนิที่ WHART ได้เข้าลงทนุแล้วในปัจจุบนัดงัที่
ปรากฎในตารางข้างต้น  ตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการระดมเงินทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่า
ช่วงอสงัหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคาร
โรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของ WHART  ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ WHART เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อขออนุมัติเก่ียวกับการเข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมและการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
 

1.  การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการให้เช่าช่วงพืน้ที่หลังคาของ
โครงการ Unilever 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA จ านวน 5 รายการ มีมูลค่าลงทุนทัง้สิน้ไม่เกิน 
4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  รวมทัง้สิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ของโครงการ Unilever ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 50.00 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่จะลงทุนทรัพย์สิน
เพิ่มเติมดงักล่าวเป็นเป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าท า
รายการมาจาก (1) การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย (2) การกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้/ ระยะยาวในวงเงินกู้  ไมเ่กิน 1,670.00 ล้านบาท และ (3) เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
จ านวนประมาณ 40.00 ล้านบาท ทัง้นี ้ทรัพย์สนิที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้สรุปดงันี ้
 

สรุปทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 หรือลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 

ชื่อทรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ ที่ตัง้ 
เจ้าของ
ทรัพย์สนิ 

1 โครงการ DTS  o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 52853) เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 6-
0-73 ไร่ 1 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 5,431.00 ตร.ม.2 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ  
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

WHAVH 
(WHA ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 

100.00) 

2 โครงการ  
Roechling  
 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 198090)  เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 
12-1-90.9 ไร่ 1 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน พืน้ท่ีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 9,919.00 ตร.ม.2  

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

WHAVH 
(WHA ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 

100.00) 

3 โครงการ 
Unilever  

o สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน  1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 106329) เนือ้ท่ีดินรวม
ประมาณ  21-0-64.80 ไร่ 3 และสิทธิการเช่าสิ่งปลกูสร้าง (อาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังาน พืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 16,152.44 ตร.ม.2 พืน้ท่ีเช่า
ลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตร.ม. และพืน้ท่ี เช่าหลังคา ประมาณ 
10,000.00 ตร.ม.4 ) ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัแต่วนัท่ี WHART คาดว่าจะ
ลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2563) พร้อมสิทธิในการต่ออายุ
สญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี 5 (สิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2620)  

อ าเภอบางพลี 
สมทุรปราการ 

WHA 
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ชื่อทรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ ที่ตัง้ 
เจ้าของ
ทรัพย์สนิ 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้โครงการ Unilever เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ท่ี  WHART ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี  3 
(ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART) เมื่อ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยอ้างอิงข้อมลูจาก WHAREM ถึงสาเหตุท่ี 
WHART เพิ่งเข้าลงทุนนัน้เน่ืองจากเดิมผู้ เช่าทรัพย์สินไม่ยินยอมให้ WHA 
น าโครงการ Unilever ดงักล่าวให้ WHART เข้าลงทุน อย่างไรก็ดี การเข้า
ลงทุนในโครงการ Unilever ครัง้นี ้WHA ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินแจ้งว่า 
ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าทรัพย์สินแล้ว 

4 โครงการ WHA 
DAIWA   

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30897 และ 128088) เนือ้ท่ีดิน
รวมประมาณ 75-2-8.80 ไร่ 1 / 6 

o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน พืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 73,049.00 ตร.ม. 2 / 7 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา ประมาณ 61,482.00 
ตร.ม.8)  

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

อ าเภอบางพลี 
สมทุรปราการ 

 

WHA DAIWA 
(WHA ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 

51.00) 

5 โครงการ WHA 
KPN บางนา-
ตราด กม.23  
(เฟส 2) 10/ 11 

o สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21941, 21942, 
21943, 21944 และ 21945)  และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนด
เลขท่ี 22993) รวมเนือ้ท่ีดินเช่าและเช่าช่วงประมาณ 57-0-89.25 ไร่ 
3  และสิทธิการเช่าสิ ่งปลูกสร้าง (อาคารคลงัสินค้าและส านักงาน 
พืน้ที่เช่ารวมประมาณ 50,628.00 ตร.ม. 2 / 9) ก าหนดระยะเวลาเช่า
ช่วงสิน้ส ุดวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี น ับแต่วนั ท่ี 
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563)  

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้อาคารดงักล่าว ตัง้อยู่ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 
ท่ี WHART ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 4 เมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 โดย
อาคารยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ในระหว่างท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของ 
WHAREM เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 เพื่อขออนุมติัการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 4  

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 
สมทุรปราการ 

WHA KPN 
Alliance 

(WHA ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 

64.97) 

 

หมายเหต ุ 1 อยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดิน 
 2 ในปัจจุบนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัท่ี 

WHART เข้าลงทุน ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้
WHART จะขอให้ WHA หรือเจ้าของทรัพย์สิน ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงานและ
ส านักงานท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA หรือเจ้าของทรัพย์สินตอ่ไป  

 3 เนือ้ท่ีดินดงักล่าวเป็นเนือ้ท่ีดินบางสว่นของเนือ้ท่ีดินทัง้หมดตามท่ีปรากฏในโฉนดท่ีดิน ปัจจบุนัท่ีดินแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการ
รังวดัสอบเขตท่ีดิน 

 4 ส าหรับพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ Unilever ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม 
WHART จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักล่าว เพื่อใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามั่นของ 
WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวท่ี 1 - 7 และคราวละ 1 ปี 
ส าหรับคราวท่ี 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

 5 WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุอีกจ านวน 50.00 ล้านบาท 
(ซึง่จะช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดย WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลกูสร้างโครงการ Unilever 
จะจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในโครงการดงักลา่วให้แก่ WHART เพื่อเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี 

 6 บางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง 
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน า้ และสาธารณปูโภคอื่น ๆ ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30897, 128089 
และ 128090 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ท่ีดินสามยทรัพย์) 
 

ส าหรับท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 30897 ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีน้ัน้ ภายหลงัจากท่ี WHART เข้า
ลงทุนเพิ่มเติม จะท าให้ท่ีดินภารยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 128088 และท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 30897 ดงักล่าวตกเป็นของ
เจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็ดี เมื่อไมไ่ด้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักลา่ว ย่อมถือได้วา่ภาระจ ายอมยงัคงมี
อยู่ส าหรับบคุคลภายนอกผู้ ท่ีรับโอนท่ีดินสามยทรัพย์นัน้ตอ่ไป  
 

นอกจากนี ้ส าหรับบางสว่นของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 143044 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ท่ีดินสามยทรัพย์) 
 
ส าหรับท่ีดินสามยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 128089 128090 และ 143044 ซึ่ง WHART  ไม่ได้ลงทุน ภายใต้หลกักฎหมายและ
แนววินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง การใช้ภารยทรัพย์โฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 ของเจ้าของท่ีดินสามยทรัพย์
ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสจุริตเท่าท่ีจ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของ
ท่ีดินสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 ซึ่ง
เป็นท่ีดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพิ่มขึน้แก่ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088ดงักล่าว นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน า้ และสาธารณูปโภคอื่นๆ และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30897 
นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามท่ีก าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 

 7 ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ใน
ปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 รวมไปถึงพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า 
B1, B2, B3 และ B4 ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบัน และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบ
ก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า B6 ซึง่ LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ี
อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายุการ
เช่าดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่า
เช่า ในการนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตอ่ไป 

 8 ในปัจจุบัน พืน้ท่ีเช่าหลงัคาของโครงการ WHA DAIWA ยังไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายังคงไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี 
WHART เข้าลงทุน WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ WHA ในอนัท่ีจะ
เช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนัท่ี WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่
ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ี WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่า
รายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า  
 

เมื่อ WHA และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว 
หน้าท่ีการช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA มีสิทธิท่ี
จะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA 

 9 อาคาร H ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัท่ี WHART คาด
วา่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 (WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563)  

 10 WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ KPN Land (เดิมช่ือ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั) และ WHA KPN Alliance 
(ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวจาก KPN Land) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและ
หน้าท่ีตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และ  KPN Land) หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง 
(ระหว่าง KPN Land และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้
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ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีท่ี KPN Land หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบติัตาม
สญัญาดงักลา่ว  

 11 บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงด าเนินการ
จดทะเบียนให้ WHART เป็นผู้รับประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินบางส่วนซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่าง
ท่ีดินท่ี WHART จะลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) สู่ทางสาธารณะ เพื่อให้ WHART และ/
หรือผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าวใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ 
ตลอดระยะเวลาท่ี WHART ลงทนุในโครงการ โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
บนัทกึข้อตกลงท่ี WHART จะเข้าท ากบับริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ตอ่ไป 

 - ข้อมลูเพิ่มเติมของทรัพย์สินท่ี WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้และมลูค่าทรัพย์สินท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ปรากฏในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1.4 และเอกสารแนบ 2 - 6 ของรายงานฉบบันี ้

 - รายละเอียดร่างสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้รวมทัง้ ร่างสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏใน
สว่นท่ี 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี ้

 

อีกทัง้  WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAREM (WHA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน 
WHAREM) และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ WHART (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 WHA ถือหน่วยทรัสต์ 
WHART ร้อยละ 15.00) รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจุบนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  และ/หรือ บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์  ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ก่อสร้าง2  
 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ WHART ได้ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการแบ่งเช่าในที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานของโครงการ Unilever แล้วเสร็จ และ WHART กบั WHA ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ 
Unilever จาก WHART ในอตัราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ WHART ลงทนุเพิ่มเติม 
(ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี) พร้อมทัง้ค ามัน่ของ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว 
คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 โดยหาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามั่นในคราวใด 
WHA ยงัคงต้องช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA ทัง้นี ้
คา่เช่าพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วมีมลูคา่รวมประมาณไมเ่กิน 10,989,180 บาท 
 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA (ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAREM) ครัง้นี ้ซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) รวมถึงสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ของโครงการ Unilever ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 50.00 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) การแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever ถือเป็นการท า
                                                           
2 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์ค านวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้า
ลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 – ครัง้ท่ี 4 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริงรวมกบักรอบอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
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ธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และข้อบงัคบั บจ/ป 22-01 โดยมี
ขนาดรายการรวมมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART 
 

ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสีย (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม) และ WHART ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 

อยา่งไรก็ดี การลงทนุของ WHART ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2.  ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็น
ประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ/หรือการยกเลกิสญัญา และ/หรือ
ข้อตกลงใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนัในสญัญาเช่าช่วงในสว่นที่เก่ียวข้องกบัที่ดินท่ี WHART จะเข้าลงทนุ หรือหากมี
ประเด็นกฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอันจะท าให้ทรัพย์สินที่ WHART
ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวข้อง) 

3. ทรัสตีได้รับรองวา่กระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง และ 

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืมเงิน 
และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ 
WHART  

 

2.  การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
เงินทุนท่ี WHART จะใช้ลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้สว่นหนึ่งจะมาจากเงินจากการเพิ่มทุนของ WHART โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จ านวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ
ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรณี WHAREM มีการจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกัน
ของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมแล้ว จะไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่  4 หรือประมาณไม่เกิน 675,000,000 บาท (ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทุนจากผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีที ่WHART ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ในมลูค่ารวมไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง) อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะไม่ท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของ WHART เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ WHART 
 

ทัง้นี ้การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง
กนัระหว่าง WHART และบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบั WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เช่นกัน ซึ่งเมื่อนบัรวมกับขนาด
รายการการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในข้อ 1. ข้างต้น จะมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ 
WHART ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART 
การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ
ดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม) และ WHART ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของ WHART เพือ่ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ  
 

3.  การกู้ยมืเงนิของ WHART เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
ส าหรับแหลง่เงินทนุในสว่นของการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้ WHAREM อาจกู้ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ 
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี รวมวงเงินกู้ ระยะสัน้/ ระยะยาว 
ประมาณไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ ระยะยาว จ านวนประมาณไม่เกิน 1,650.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม (2) วงเงินกู้ ระยะสัน้ จ านวนประมาณไม่เกิน 20.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกรณีที่ 
WHART จะต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการที่น าไปลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม  

 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ของการกู้ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา การเจรจาเข้าลงนาม จดัสง่เอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึง
การแตง่ตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 

โดยในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี อตัราดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไมเ่กินร้อยละ MLR – 1.5 ตอ่ปี เว้นแตก่รณียกเว้น
บางประการทีอ่าจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป  
 

โดย WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมาก ซึ่งคิดเป็นจ านวน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่ 
WHART จะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการ
ขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์กับทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 
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อนัได้แก่ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ) และ WHART ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ  
 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการเข้าท ารายการ  
ตามที่ WHAREM ได้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผล รวมถึง
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการดงันี ้
o  การลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที ่5 ในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการลงทนุในทรัพย์สนิที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้แก่ WHART ทนัทีภายหลงัการเข้าลงทนุ เนื่องจากทรัพย์สนิที่จะ

ลงทนุดงักลา่วปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลีย่ 5 โครงการ ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ เท่ากบัร้อย

ละ 81.81 (ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าหลงัคา)3 และส าหรับอาคารคลงัสินค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคาอาคารคลงัสินค้า (ส าหรับติดตัง้

แผงโซลา่ร์เซลล์) ที่ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ  WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สนิจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าเสมือนเป็น
ผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลังคาอาคารคลังสินค้า นับแต่วันที่ 
WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สิน รวมทัง้ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้า
ของโครงการ WHA DAIWA ที่สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายกุารเช่าก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้
เช่าปัจจบุนัช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แตไ่ม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี ้สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุใน
ครัง้นี ้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย
ประมาณ 3.84  ปี นบัจากวนัที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงจะ
ช าระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และระยะเวลาในการต่ออายกุารเช่า) ประกอบกบัสินทรัพย์
ดงักล่าวมีข้อได้เปรียบด้านที่ตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเขตจังหวดัที่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่
ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ ท าให้ทรัพย์สินดงักลา่วเป็นท่ีต้องการของตลาด ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการจากทรัพย์สินดงักลา่วต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งในกรณีทรัพย์สินดงักลา่วมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราค่า
เช่าเป็นไปตามแผนงานที่  WHART วางไว้ จะท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หนว่ยทรัสต์ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้ของ WHART ในอนาคต  

2.  ท าให้ WHART มีขนาดสนิทรัพย์ และรายได้จากการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึง่อาจช่วยเพิ่มความ
เช่ือมัน่และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนกัลงทนุ ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้
นัน้ เป็นปัจจยัหนึง่ที่อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  

3.  ราคาเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท อยูใ่นช่วงราคายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่เท่ากบั 4,541.06 – 5,479.53 ล้านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายตุิธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้  

                                                           
3 ค านวณจากกรณีท่ีผู้ เช่าปัจจบุนัของโครงการ WHA DAIWA ท่ีหมดอายสุญัญาไมม่ีการตอ่สญัญา และไมม่ีผู้ เช่ารายใหมเ่พิ่มเติม (เน่ืองจาก
มีสญัญาเช่าบางส่วนท่ีจะครบก าหนดก่อนวนัท่ีกองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน) ทัง้นี ้ปัจจุบนัเจ้าของทรัพย์สินอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า
รายใหม ่และ/หรือเจรจาตอ่อายสุญัญากบัผู้ เช่ารายเดิม 
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4.  ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้เท่ากบั 0.79 บาท
ตอ่หน่วย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.02 บาทตอ่หน่วย) ซึง่สงูกว่ากรณี WHART ไมไ่ด้ลงทนุในทรัพย์สนิใดๆ 
เพิ่มเติม (พิจารณารายได้จากทรัพย์สนิที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของ WHART จ านวน 24 รายการ) ซึง่จะมีประมาณการอตัราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกที่ 0.78 บาทตอ่หนว่ย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.01 บาทตอ่หนว่ย)  

5.  เง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีสภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั และเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าลงทุนตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และ/หรือเป็นเง่ือนไขปกติทั่วไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็น
เง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ ซึ่งเง่ือนไขดงักลา่วมิได้ท าให้ WHART เสยีประโยชน์ เช่น WHA และ/หรือ
เจ้าของทรัพย์สินตกลงช าระค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคาที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทุน และ 
WHA ตกลงจ านองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ตัง้ของโครงการ Unilever 
รวมทัง้ ทรัพย์สินอื่นท่ีเช่าของโครงการดงักลา่ว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกนัการให้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นต้น อีกทัง้ เง่ือนไขส าคัญมีความคล้ายคลึงกันหรือก าหนดขึน้โดยใช้หลกัการ
เดียวกนักบัเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทนุทรัพย์สนิครัง้แรก การเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4  

 

อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการลง
มติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้ 
1.  WHART จะมีภาระหนีส้ินเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสงูสดุตามมติ

คณะกรรมการท่ีไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 34.22 ของมูลค่าเข้าลงทุนสงูสุด โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงินส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไมเ่กิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระเงินกู้ยืมวงเงินท่ี 1 อีก 1 ปี รวมทัง้สิน้ 2 ปี 
เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น ทัง้นี ้WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อ
น าเงินกู้ดงักลา่วมาช าระหนีเ้งินกู้ ข้างต้นตอ่ไปได้  

2.  ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะ
ออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์จ านวนประมาณไมเ่กิน 426,230,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมไมไ่ด้ใช้
สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control dilution) ประมาณร้อยละ 
15.94 (รายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2.2 (3) ของรายงานฉบบันี)้ นอกจากนี ้กรณีที่ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขายต ่ากวา่ราคาหนว่ยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution)  

3.  ความเสีย่งกรณี WHART ไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทนุในครัง้นีไ้ด้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่า เช่น ไม่สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ียงัไม่มีผู้ เช่าแทน WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา
เช่า 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสนิค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา ไม่สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าเดิมที่
หมดอายสุญัญาเช่า หรือผู้ เช่าตอ่อายสุญัญาเช่าด้วยอตัราคา่เช่าและเง่ือนไขที่ด้อยลง เป็นต้น ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ระดบั
และความต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิของ
กลุม่ WHA ตามเปา้หมายที่วางไว้  

4.  ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ 
Unilever อีก 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าส่วนแรก 30 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื่องจาก 
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WHA ตกลงจะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ตัง้ของโครงการ Unilever 
รวมทัง้ ทรัพย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดงักลา่ว มาจ านองเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สินของ WHA 
ที่ให้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าแก่ WHART ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสญัญาดงักล่าว WHART จะได้รับค่าชดเชยสูงสุดเท่ากับ
ความเสียหายที่ไม่ได้รับสิทธิในการต่อสญัญาเช่า ดังนัน้ เง่ือนไขตามสญัญาจ านองดังกล่าว จึงช่วยลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ตอ่ WHART ได้ในระดบัหนึง่  

5. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมจากการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สองของ
โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ซึง่อาจเกิดขึน้ในกรณีสญัญาเช่าท่ีดินหลกั (ระหวา่งเจ้าของที่ดินและ 
KPN Land) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหวา่ง KPN Land กบั WHA KPN Alliance) ของโครงการ WHA KPN 
บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สองโครงการดงักล่าวของ WHART ครัง้นี ้มีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกหรือ
สิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงได้ และสง่ผลให้ WHART ไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทนุตามที่คาดไว้ 
อยา่งไรก็ดี WHART ก าหนดเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) จะเกิดขึน้เมื่อ
บริษัท ท๊อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (เจ้าของที่ดิน) KPN Land (ผู้ เช่าที่ดินหลกั) และ WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วงที่ดินทอด
ที่หนึง่) ตกลงสละสทิธิในการบอกเลกิสญัญา รวมทัง้ ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ากัด และ KPN Land) หรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง KPN Land และ WHA KPN 
Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นที่ดินท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่ KPN Land หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ซึ่งเป็นแนวทางใน
การลดความเสีย่งในการเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วได้ระดบัหนึง่ อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขการเข้าลงทนุดงักลา่ว อาจท า
ให้ WHART มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม หาก WHART ต้องเข้าด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาหรือเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าที่ดิน
โดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (แล้วแต่กรณี) เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ หรือการลงทนุในสทิธิการ
เช่า หรือการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงทอดที่หนึง่  

6.  อาจก่อให้เกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใน
การเข้าท ารายการต่างๆ กบั WHA ทัง้ในสว่นราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่ว WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและ/หรือสอบ
ทานข้อมลูและสญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินและอปุกรณ์หลกัของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ราคาในการเข้าลงทนุ
ทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการ
ทีเ่ก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการ
ด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA 
มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี 
WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2.  ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็น
ประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ/หรือการยกเลกิสญัญา และ/หรือ
ข้อตกลงใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนัในสญัญาเช่าช่วงในสว่นที่เก่ียวข้องกบัที่ดินท่ี WHART จะเข้าลงทนุ หรือหากมี
ประเด็นกฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอันจะท าให้ทรัพย์สินที่ WHART
ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวข้อง) 

3. ทรัสตีได้รับรองวา่กระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง และ 

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืมเงิน 
และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ 
WHART 

 

o การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  ช่วยให้ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ด้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพฒันาและให้บริการเช่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานมากกวา่ 10 ปี  

2.  มีความคล่องตวัในการประสานงานและการด าเนินการต่างๆ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART 
ภายหลงัการเข้าท ารายการ มากกว่าเมื่อเทียบกบัการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหวา่ง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่นมา  

3.  เกิดการประหยดัตอ่ขนาดในการจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษา และ/หรือการซ่อมบ ารุงทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหาประโยชน์ จากการท่ีทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายเดียว  

4.  ข้อก าหนดในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่เข้าลงทุนในครัง้นีไ้ด้อย่างราบร่ืน ทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็น
ข้อก าหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
สงูสุดของกองทรัสต์ นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไข และ/หรือข้อก าหนดที่เหมือนกับสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทุนครัง้แรก การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4 ขณะที่อัตราการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล ตามความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการ
พิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบั WHART ครัง้นี ้กบัอตัราคา่ตอบแทนผู้บริหาร
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อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อื่น และอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ในปัจจบุนั  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการลง
มติอนุมัติการเข้าท ารายการ คือ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการ
เจรจาตอ่รองคา่ธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการวา่จ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวจะต้องผ่าน
กระบวนการในการท ารายการที่ เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบัติการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท า
รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ
กลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้
 

o การให้ WHA เช่าช่วงหลังคาของโครงการ Unilever  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever มีความเหมาะสม เนือ่งจาก 
1. ท าให้ WHART ได้รับรายได้ตอ่เนื่องระยะยาวจากพืน้ท่ีหลงัคาโครงการดงักลา่วตามเปา้หมายที่วางไว้ ในอตัราที่ไมด้่อย

กวา่การลงทนุในพืน้ท่ีหลงัคาของทรัพย์สนิท่ี WHART ได้เข้าลงทนุในช่วงที่ผา่นมา  
2. เง่ือนไขส าคญัของการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีหลงัคาให้แก่ WHA เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขการให้เช่าพืน้ที่หลงัคาอาคารโรงงาน

เพื่อใช้เป็นที่ติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ของบริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“GUNKUL”) แก่บริษัท กนักุล โซลาร์ 
รูฟ 1 จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ GUNKUL รวมทัง้ เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขของสญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) (ทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทุนครัง้แรก) และโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) (ทรัพย์สินที่ WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) ซึ่งมีผู้ เช่าพืน้ที่หลงัคาโครงการ
ดงักลา่วอยู่ก่อนท่ี WHART จะเข้าลงทนุ ตลอดจนเป็นเง่ือนไขที่เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขการช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาซึ่ง
ไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่ WHART เข้าลงทุน ตามสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง WHART กับ WHA และ/หรือเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ส าหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 – ครัง้ที่ 4 และการลงทนุในโครงการ 
WHA DAIWA ซึง่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่ 5 นี ้  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลง
มติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และอาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าทีผู่้จดัการ
กองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองราคาและ/หรือเง่ือนไขในการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามคู่มือการ
ปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบ
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จากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี เ้ป็น
แนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever มีประโยชน์ต่อ 
WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
 

o การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมแต่ละครัง้  เนื่องจาก WHA ตกลงจะถือครอง

หนว่ยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุแต่ละครัง้ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ  

2.  สร้างความชดัเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็น
หนึง่ในแหลง่เงินทนุในการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีโอกาสส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลง
มติอนุมัติการเข้าท ารายการ คือ อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control 
Dilution) ในกรณีผู้ ถือหนว่ยเดิมไมไ่ด้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม 
รวมถึงอาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือ
เง่ือนไขการเสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ
ของ WHAREM โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินสทิธิ WHAREM 
อาจจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เกินสทิธิดงักลา่วตามเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไมก็่ได้  
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ตลอดจนเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่
บคุคลเดียวกบั WHA มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
อย่างไรก็ดี ผู้ถอืหน่วยควรพิจาณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถอืหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถอืหน่วยเดิมไม่ได้
รับการจัดสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
 

o การกู้ยมืเงนิของ WHART เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี เพื่อ
ลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  เง่ือนไขส าคญัต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ได้รับใน

ปัจจุบนั เช่น อตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการช าระเงินต้น การให้หลกัประกนั คล้ายคลงึกับเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่
เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินครัง้ที่ 4 ของ WHART ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีเง่ือนไขที่ส าคญั
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ไมด้่อยกวา่เมื่อเทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART (อ้างอิงตาม
ข้อมลูที่เปิดเผยในสาธารณะ) โดยการเปรียบเทียบเง่ือนไขตา่งๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้นีก้บัเงินกู้ยืมของ WHART 
ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึ
กนั ปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.2.2 (4) ของรายงานฉบบันี ้

2. WHART ไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นหลกัประกนัการกู้ยืม  

3.  เป็นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่มีต่อสถาบนั
การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรือการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินของ WHART จากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีในครัง้นี ้อาจมีความราบร่ืนและรวดเร็วกวา่สถาบนั
การเงินอื่นที่ WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้ 
1.  อาจเกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของทรัสตีซึง่จะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลอืกข้อเสนอเงิน

กู้ยืม และ/หรือการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขตา่งๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหว่าง WHART กบัเจ้าหนี ้ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ 
การเข้าท ารายการเก่ียวโยงดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

2.  เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีเพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ WHART 
มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 1,675.00 ล้านบาท (ยอดหนี ้
คงค้าง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562)  

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึง่อาจเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี มีประโยชน์ต่อ WHART และมี
ความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
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ส่วนที่  1   การขออนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ  
 

ตามที่ในปัจจุบัน WHART มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องรวม 24 
โครงการ (รวมสินทรัพย์ที่ WHART รับโอนจากกองทุน WHAPF) ซึ่งมีรายละเอียดทรัพย์สินของ WHART ปรากฎในตารางสรุป
ทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั ซึ่งอยู่ในบทสรุปส าหรับผู้บริหารและเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
วตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ คือ การระดมเงินทนุเพื่อไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ดั งนัน้ 
WHAREM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของ WHART จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของ
รายได้และผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากขึน้ โดยทรัพย์สินที่  WHAREM ประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  5 นี ้
ประกอบด้วย (1) โครงการ  DTS  (2) โครงการ Roechling (3) โครงการ Unilever4 (4) โครงการ WHA DAIWA และ (5) โครงการ 
WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2)5 ซึ่งเป็นการลงทุนใน (1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน (2) 
กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในสิ่งปลูกสร้างอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน และ (3) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (รายละเอียดทรัพย์สนิดงักลา่ว ปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1.4 
ของรายงานฉบบันี)้ รวมมูลค่าลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง คา่ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ Unilever  
WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50.00 ล้านบาท 
(ซึง่จะช าระเมือ่มีการตอ่สญัญาเชา่โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุ ดงันี ้
(1) WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ Unilever จาก WHART ในอตัรา 3 

บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามัน่ของ WHART ที่จะ
ให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8  คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 - 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับ
คราวที่ 8 (อตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี) โดยหาก WHA ไมใ่ช้สทิธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้อง
ช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอื ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ที่ท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA  

(2) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA DAIWA ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี หรือ 
ระยะเวลาของสญัญาเช่าปัจจุบนักบัผู้ เช่าบางรายจะครบก าหนดก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ ใน
การนี ้WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมี

                                                           
4 โครงการ Unilever เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ท่ี WHART ได้เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 3 
(ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART) เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก WHAREM ถึง
สาเหตุท่ี WHART เพิ่งเข้าลงทุนนัน้เน่ืองจากเดิมผู้ เช่าทรัพย์สินไม่ยินยอมให้ WHA น าโครงการ Unilever ดงักล่าวให้ WHART เข้าลงทุน 
อย่างไรก็ดี การเข้าลงทนุในโครงการ Unilever ครัง้นี ้WHA ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินแจ้งวา่ ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าทรัพย์สินแล้ว 

5 อาคารท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีต้ัง้อยู่ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ท่ี WHART ได้เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 4 เมื่อวนัท่ี 
4 ธนัวาคม 2561 โดยอาคารยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ในระหวา่งท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการของ WHAREM เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติ
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561 เพื่อขออนมุติัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 4  
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ผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับอาคาร A2, A4, A6 และ B5 ในอัตรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ
ส าหรับอาคาร D1 และ D2 ในอตัรา 147 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน  ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ
ที ่WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(3) ในกรณีที่เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าของอาคาร  A1, A3 และ A5 (สญัญาเช่าครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 31 
มกราคม 2563) อาคาร B1, B2, B3 และ B4 (สัญญาเช่าครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 30 เมษายน 2563) และ
อาคาร B6 (สญัญาเช่าครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 31 ตุลาคม 2563) ในโครงการ WHA DAIWA และผู้ เช่าไม่ต่อ
อายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า WHA หรือ WHA 
Daiwa จะช าระค่าเช่าพืน้ที่ส าหรับอาคาร A1, A3, A5 ในอตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับอาคาร 
B1, B2, B3, B4 และ B6 ในอตัรา 135 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่
กรณี) แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(4) WHA จะช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาในโครงการ WHA DAIWA ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ ในอตัราตาราง
เมตรละ 3 บาทต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA 
Daiwa ตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 
ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่ WHART ลงทุน 
โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากบัหรือไม่
ต ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่ WHART (ถ้ามี)  
 

เมื่อ WHA และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้น
แล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ราคาเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 รวมมลูคา่ลงทนุทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,880.25 ล้านบาท เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าต ่าสุดของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของราคา
ประเมินรวมของทรัพย์สินในทกุโครงการ  (รายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สิน ปรากฏเอกสารแนบ 2 - 6 ของรายงานฉบบันี)้  
โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าท ารายการครัง้นีม้าจาก  
(1)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย โดยราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ

ขายจะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์  อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก  ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) เป็นต้น 
ทัง้นี ้การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ WHART มี 2 ทางเลอืก ดงันี ้ 

แบบที่ 1  วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1  จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้กบั
ผู้ ถื อหน่วยทรัสต์ เดิม ท่ี มี รายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอ
ขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์ (Preferential Offering)  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50.00 ของ

หน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอ

ขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัจิาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมตเิหน็ชอบ
จากท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของ WHART 

ส่วนท่ี 2  จัดสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ 
WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHA 

เม่ือรวมกบัจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจดัสรร
ให้แก่ WHA และ/
หรือกลุ่มบคุคลเดียว 
กนัของ WHA ตาม
ส่วนท่ี 1 ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของหน่วย 

ทรัสต์ท่ีจะมีการออก
และเสนอขาย 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัจิาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(4), (6) และต้อง
ได้รับมตเิหน็ชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของ WHART 

ส่วนท่ี 3 จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ (1) 
บุคคลในวงจ ากดั(Private Placement) 
ซึง่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้
พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ตามประกาศส านั กงาน 
ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับ เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนท่ี 1 และ

ส่วนท่ี 2 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัจิาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 (2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมตเิหน็ชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของ WHART 

  

แบบที่ 2  วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 4 และการน าหน่วย 
ทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1  จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้กบั
ผู้ ถื อหน่วยทรัสต์ เดิม ท่ี มี รายช่ื อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอ
ขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์ (Preferential Offering)  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50.00 ของ

หน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอ

ขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัจิาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมตเิหน็ชอบ
จากท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของ WHART 

ส่วนท่ี 2 จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ (1) 
บุคคลในวงจ ากดั(Private Placement) 
ซึง่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้

หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนท่ี 1  

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัจิาก

 (2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมตเิหน็ชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือ
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ตามประกาศส านั กงาน 
ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับ เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) 

ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของ WHART 

 

หมายเหต ุ (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดในภายหลงัเมื่อได้รับการ
อนมุติัจากผู้ ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ 

 (2) ส าหรับจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจน
การพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ WHART หารด้วยจ านวน
หนว่ยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 1 ในราคาตอ่หน่วยตามท่ีบริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 (4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 2 เมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมจะเข้าข่ายเป็น
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท 
และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้อง
ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ดงักลา่วจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกวา่ร้อยละ 
10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดดงักลา่ว WHAREM จะไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ 

 (5) ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับจดัสรรแล้ว WHAREM จะจดัสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ี
เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว WHAREM สงวนสิทธิท่ี
จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก่็ได้ 

 (6) ให้ทรัสตี และ/หรือ WHAREM เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการ
เสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอ
ขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอ
ขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรร
หน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจดัสรรกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีเหลือจากการ
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรร
หน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติ
อื่นใดท่ีมิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขัดต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้แจ้งวนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ี
จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแตง่ตัง้
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ย่ืน
ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ฯ หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่วข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแตง่ตัง้ 
และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 

 

(2)  การกู้ ยืมเงินระยะสัน้/ ระยะยาวในวงเงินกู้  ประมาณไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท จากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ ระยะยาว จ านวน
ประมาณไม่เกิน 1,650.00  ล้านบาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (2) วงเงินกู้ ระยะสัน้ จ านวนประมาณไม่เกิน 
20.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกรณีที่ WHART จะต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการที่น าไปลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม อยา่งไรก็ดี การกู้ยืมเงินดงักลา่ว เมื่อรวมกบัการกู้ยืมเงินของ WHART ในปัจจุบนั และหุ้นกู้ที่มี
อยูใ่นปัจจบุนัของ WHART จะยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึง่ระบไุว้วา่กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 
35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี อตัราดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไมเ่กินร้อยละ MLR – 1.5 ตอ่ปี เว้นแตก่รณี
ยกเว้นบางประการที่อาจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป   
 

 (3)  เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 40.00 ล้านบาท โดยผู้จดัการกองทรัสต์ขอ
สงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ อาทิเช่น การก าหนดจ านวนเงินมัดจ าค่าเช่าและค่าบริก ารที่จะ
น ามาใช้เป็นเงินทุน การก าหนดโครงการที่ WHART จะน าเงินมดัจ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการมาใช้เป็นเงินทุน 
รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ รายละเอียดของการน าเงิน
ประกนัการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ  

 

ทัง้นี ้ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART  

2.  ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ติดจ านองเป็น
ประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ/หรือการยกเลิกสญัญา และ/หรือ
ข้อตกลงใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนัในสญัญาเช่าช่วงในสว่นที่เก่ียวข้องกบัท่ีดินที่ WHART จะเข้าลงทนุ หรือหากมี
ประเด็นกฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอันจะท าให้ทรัพย์สินที่ WHART
ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวข้อง) 
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3. ทรัสตีได้รับรองวา่กระบวนการเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง และ 

4. WHART ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ ยืม
เงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพือ่ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึง่รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 
WHART 

อีกทัง้ WHART จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขว่าบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 
(ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ KPN Land (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดงักล่าวจาก
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวจาก KPN Land) ตกลงสละ
สิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และ KPN 
Land) หรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง KPN Land และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่ 
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่ KPN Land หรือ WHA 
KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  
 

นอกจากนี ้WHAREM มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมและเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนัของ WHART ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 30 ปี 
โดยอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้าง
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการ
ก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ก่อสร้าง  
 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ WHART ได้ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการแบ่งเช่าในที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังานของโครงการ Unilever แล้วเสร็จ และ WHART กบั WHA ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  WHA จะเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ 
Unilever จาก WHART ในอตัราค่าเช่า 3 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเติม 
(ปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี) พร้อมทัง้ค ามัน่ของ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ตอ่ไปอีก 
8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 โดยหาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ใน
คราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ที่ที่ WHART จะเข้าท ากับ 
WHA ทัง้นี ้คา่เช่าพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วมีมลูคา่รวมประมาณไมเ่กิน 10,989,180 บาท 
 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

o การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และการให้เช่าช่วงหลงัคาโครงการ Unilever 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ WHART ซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท ถือเป็นการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์หลกั และเป็นการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของ WHART ดงันี ้
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รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์หลกั 
ขนาดรายการได้มาซึง่ 
สนิทรัพย์หลกั 

= จ านวนเงินท่ีช าระ / สนิทรัพย์รวมของทรัสต์  
=  4,880.25 ล้านบาท1 /  33,132.62 ล้านบาท =  14.73% 

 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยง 

รายการ 
วิธีการค านวณขนาดรายการ 

(มลูคา่สิง่ตอบแทน / มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์) 
ขนาดรายการ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที่ 5 4,880.25 ล้านบาท1/  22,426.92 ล้านบาท   21.76% 
การให้เชา่ชว่งหลงัคาโครงการ Unilever 10.99 ล้านบาท2 /  22,426.92 ล้านบาท   0.05% 
 รวม 21.81% 

 

หมายเหต ุ 1 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2 เป็นคา่เช่าหลงัคาท่ี WHA ต้องช าระแก่ WHART อ้างอิงจากค่าเช่าในอตัรา 3 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 

ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามัน่ของ WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไป
รวม 25 ปี และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 

 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลกั คิดเป็นร้อยละ 14.73 ของมลูค่าสินทรัพย์ของ WHART 
นอกจากนี ้รายการดงักลา่วถือเป็นการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ เนื่องจากทรัพย์สินท่ี 
WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมนี ้เป็นทรัพย์สินของ WHA และบริษัทยอ่ยของ WHA ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAREM ที่ท า
หน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ WHART ในปัจจบุนั โดย WHA เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA 
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ในสดัสว่นร้อยละ 15.00 (ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562) และได้รับการ
แต่งตัง้จาก WHART ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี  ้การเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติม การแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการให้ WHA เช่าช่วง
โครงการ Unilever จึงถือเป็นการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.
26/2555 และ ข้อบงัคบั บจ/ป 22-01 โดยมีขนาดรายการรวมกนัร้อยละ 21.81 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของทรัสต์ ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART  
 

ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยี (ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม) และ WHART ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของ
รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการพิจารณา
อนมุตัิการท ารายการ  

 

▪ การจดัสรรหนว่ยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA 
กรณี WHAREM มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA โดยจ านวน
หนว่ยทรัสต์ทีจ่ดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA ดงักลา่ว เมื่อรวมกบัสว่นทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมแล้ว
จะไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่  4 หรือประมาณไม่เกิน 675.00 ล้านบาท 
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(ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทนุจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีที่ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ 5 ในมูลค่ารวม 4,880.25 ล้านบาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง)  
 

ทัง้นี ้การท ารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่ง WHART และบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบั WHAREM ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์เช่นกนั ซึง่เมื่อนบัรวมกบัขนาดรายการการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมและการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาโครงการ 
Unilever ในข้อ 1. ข้างต้น จะมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ WHART 
 

ดงันัน้ WHART มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ WHART การเข้าท า
รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง และจะต้องไม่มีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 รายหรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม) และ WHART ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้  
 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัตกิารเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม  
การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วงหลงัคาโครงการ Unilever  

และการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 

 รายช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (%) 
1 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)           337,284,043 15.00% 
2 น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ   15,635,433 0.70% 
3 น.ส.ชชัชมนต์ อนนัตประยรู            3,877,741 0.17% 
4 น.ส.จารุวรรณ จารุกรสกลุ                      630,091 0.03% 
5 นางตุ้มทอง ไชยสนิท                        410,003 0.02% 
6 นายก าธร ตตยิกวี                              400,040 0.02% 
7 นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร                             265,000 0.01% 
8 นางเฉลา แซจ่ิว                                174,038 0.01% 
9 นายธนภทัร อนนัตประยรู                               150,901 0.01% 

10 น.ส.นลิน อนนัตประยรู                              141,092 0.01% 
11 นางวชัรี อนนัตประยรู                       25,393 0.00% 
12 นายชนกนัต์ จิรัฐตกิาลสกลุ                          22,898 0.00% 
13 นายนิตพิฒัน์ บญุช่วยเรืองชยั                            20,000 0.00% 
14 น.ส.ปิยวรรณ เลาก่อสกลุ                           16,544 0.00% 
15 นางวภิาวี เฉลิมทรัพยากร                           10,000 0.00% 
16 น.ส.ทศันีย์ อศัวฉัตรโรจน์                             9,159 0.00% 
17 นางอชัฌรัตน์ อศัวฉตัรโรจน์                              3,000 0.00% 
18 นายตอ่วยั อนนัตประยรู                           4,224 0.00% 
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 รายช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (%) 
19 นายสมศกัดิ ์บญุช่วยเรืองชยั                        400 0.00% 
20 นายอรรณพ เฉลิมทรัพยากร                          62 0.00% 

 รวม          359,080,062 15.97% 
หมายเหต ุ: ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
ท่ีมา : WHAREM 
 

▪ การกู้ยืมเงินของ WHART เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ส าหรับการกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (อนัได้แก่ 
ธนาคารกสกิรไทย ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ KAsset  ซึ่งท าหน้าที่เป็นทรัสตีของ WHART) ถือเป็นการท า
ธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีที่มีขนาดรายการเก่ียวโยงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์ ดงันัน้ WHART ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีก
ทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้าง
มาก ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
และในกรณีที ่WHART จะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่
เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะต้องไม่มีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 
4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ อนั
ได้แก่ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี (ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือ่ขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์
มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ) และ WHART ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 
และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการ ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้ 
  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 
ในการอนุมัติการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

 รายช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (%) 
1 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 96,285,422 4.28 

หมายเหต:ุ ข้อมลูการถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
ท่ีมา : WHAREM 
 
1.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขส าคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

 

(1) ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA 
ด้วยเหตทุี่เง่ือนไขส าคญัของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ยงัอยูภ่ายใต้การเจรจาระหวา่ง
คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องและรายละเอียดเพิ่มเติมที่คูส่ญัญาจะตกลงกนัตอ่ไป และอยู่ภายใต้การอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือหนว่ยงานราชการอื่นท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ข้อมลูสรุปสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่
WHA ดงัตอ่ไปนี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ 
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(1.1) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และร่างสัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์  

คูส่ญัญา : ผู้จะซือ้ :  
▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท กระท าในนามของ WHART (“ผู้จะซือ้” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   
ผู้จะขาย : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) ส าหรับโครงการ DTS และโครงการ Roechling 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ส าหรับโครงการ Unilever 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสตกิส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA DAIWA”) ส าหรับโครงการ WHA DAIWA 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-

ตราด กม.23 (เฟส 2) 
ทรัพย์สินท่ี
จะซือ้ขาย 

: 1. โครงการ  DTS  
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 52853 เนือ้ท่ีดนิตามโฉนดท่ีดนิรวม 6-0-73* ไร่ 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 5,431.00 ตร.ม. 
▪ กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดนิและอาคาร 
2. โครงการ Roechling 
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 198090 เนือ้ท่ีดนิตามโฉนดท่ีดินรวม 12-1-90.9* ไร่ 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 9,919.00 ตร.ม. 
▪ กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดนิและอาคาร 
3. โครงการ Unilever  
▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อ

การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
4. โครงการ WHA DAIWA 
▪ กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 30897 และ 1280886 เนือ้ท่ีดนิตามโฉนดท่ีดินรวม 75-2-8.80* ไร่ 
▪ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

73,049.00 ตร.ม. และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา ประมาณ 61,482.00 ตร.ม. 
▪ กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดนิและอาคาร 
5. โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) 
▪ กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อ

การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
หมายเหต ุ*  ท่ีดนิอยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ  

ราคา
ทรัพย์สินท่ี
ซือ้ขาย 

: ▪ ราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย เม่ือรวมกับค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะมีมลูค่ารวมไม่
เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุ รกิจเฉพาะหรืออากร
แสตมป์ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง)  

▪ ช าระราคาทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
▪ ผู้จะขายจะด าเนินการรังวดัท่ีดินท่ีซือ้ขายให้แล้วเสร็จก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลงยอมรับผลการ
รังวดัดงักล่าว และจะไม่น าผลการรังวดัดงักล่าวมาเป็นเหตใุนการเรียกค่าเสียหาย ปรับราคาซือ้ขาย หรือเรียก
คา่ชดเชยแตอ่ย่างใด โดยคูส่ญัญายงัคงจะด าเนินการซือ้ขายกนัตอ่ไป 

                                                           
6  ข้อมูลภาระผูกพนัของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 128088 และ 30897 ตามท่ีปรากฎในหมายเหตุข้อ 6 ของตารางสรุปทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ท่ี 

WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 หรือลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 4 ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ภาษีอากร
และ
คา่ใช้จ่าย 

: ▪ ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จนถึงวันก่อนวนั
โอนกรรมสิทธ์ิ  

▪ คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ดงัตอ่ไปนี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  
o ผู้จะขายเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการโอน

กรรมสิทธ์ิ รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้าจากผู้จะขายมายงั WHART 
การโอน
กรรมสิทธ์ิ 
และการส่ง
มอบ
ทรัพย์สิน 

: 1. คูส่ญัญาตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนโอนและรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินที่จะซือ้ขายภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่
วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”)  

2. ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ  
3. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ) ผู้ จะขายตกลงรับรองว่าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจาก

ภาระผูกพัน และ/หรือการรอนสิทธิใดๆ และ/หรือไม่ตกอยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ (“สัญญาเช่าและสัญญาบริการ”) ท่ีผู้ จะขายได้ท าไว้ในฐานะผู้ ให้เช่าและผู้
ให้บริการ กับผู้ เช่าและผู้ รับบริการ (รวมเรียกว่า “ผู้ เช่า”) นอกจากนี ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายจะต้องมีใบอนุญาตท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะในสภาพท่ีดีและเหมาะสมกับการใช้งานของทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 
โดย WHART จะต้องได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. กรณีท่ี WHART เห็นวา่สภาพของทรัพย์สินท่ีซือ้ขายอยู่ในสภาพท่ีช ารุดเสียหายอย่างมีนยัส าคญั จนถึงขนาดท่ี
ถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสัญญาฉบับนี  ้ WHART มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย จนกว่าผู้ จะขายจะด าเนินการแก้ไขความเสียหาย โดยผู้ จะขายมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก WHART โดยคา่ใช้จ่ายของผู้จะขาย 

ข้อตกลง
ของผู้จะ
ขาย 

: 1. ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการ และ/หรือสญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
ซือ้ขาย (ถ้ามี) ท่ีผู้จะขายมีอยู่กบัผู้ เช่าพืน้ท่ีทกุรายให้แก่ผู้จะซือ้ และผู้จะซือ้ตกลงรับโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าว 
โดยการท าสญัญาแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) เพ่ือให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีทกุรายเข้าท าสญัญาแปลงหนีใ้หม่ให้
แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นบัตัง้แตว่นัโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีไม่ยินยอมโอนสิทธิและหน้าท่ี หรือไม่ได้ลงนามในสญัญาแปลงหนีใ้หม่ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
เพ่ือเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ จะซือ้โดยตรง อันเป็นเหตใุห้ WHART ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการโดยตรงจากผู้ เช่า
พืน้ท่ีดงักล่าวได้ ผู้จะขายตกลงที่จะตดิตามและรวบรวมรับช าระคา่บริการ และจะส่งมอบค่าบริการทัง้หมดให้แก่ 
WHART ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 

2. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายจะโอนเงินประกนัท่ีได้รับจากผู้ เช่าคลงัสินค้า และผู้ เช่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ภายใต้สญัญาเช่า
และสัญญาบริการให้แก่ WHART โดยเงินประกันท่ีโอนให้แก่  WHART ดังกล่าวเป็นเงินประกันส่วนท่ีเหลือ
หลงัจากท่ีผู้จะขายหกัช าระจากเงินประกนัเพ่ือไปช าระราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย 

3. ในกรณีท่ีผู้จะขายจดัท าประกนัภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไว้ก่อนหน้าท่ีคู่สญัญาจะเข้าท าสัญญาฉบบันีแ้ละ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวยงัคงมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายจะด าเนินการให้ WHART 
เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่าวในส่วนของทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย โดยมีผล
นับตัง้แต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิเป็นต้นไป โดย WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาความคุ้ มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ โดยหากผู้ จะขายได้ช าระเบีย้ประกนัภยัในส่วน
ดงักล่าวไปแล้ว WHART ตกลงจะช าระคืนคา่เบีย้ประกนัภยัตามสดัส่วนดงักล่าวให้แก่ผู้จะขายภายในระยะเวลา 
30 วนั นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

4. ผู้ขายตกลงโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องในการแจกจ่ายน า้ประปาและไฟฟ้าในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย
ให้แก่ผู้ ซือ้ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็น รวมถึงด าเนินการใดๆเพ่ือให้สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดงักล่าว
ให้แก่ผู้ซือ้ได้ 

เหตเุลิก
สญัญา
และผลการ
เลิกสญัญา 

: 1. ก่อนหรือวนัโอนกรรมสิทธ์ิ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตาม หรือผิดค ารับรองและรับประกันท่ีให้ไว้ใน
สัญญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือสัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และไม่
ด าเนินการแก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีดงักล่าวให้ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้เป็นฝ่ายผิด
สัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหาย โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิด
สญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ หากคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือสญัญา
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ซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ให้ถือวา่สญัญาสิน้สุดลง โดยคู่สญัญาไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

3. ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย หากผู้ จะขายถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์  ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบัญชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กรณีดังกล่าว WHART อาจบอกเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ จะขาย เว้นแต่
เหตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้จะขาย 

4. ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ หากทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายได้รับความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั หรือการประกอบ
กิจการของทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายมีการเปล่ียนแปลงทางลบอย่างมีนัยส าคญั เช่น ไม่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีซือ้
ขายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ กรณีดงักล่าว WHART อาจบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดย WHART ไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ จะขาย เว้นแต่เหตุดังกล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้จะขาย 

5. ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือไม่มีการจดทะเบียนซือ้ขายทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขายภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด กรณีดงักล่าวให้ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้เป็นฝ่ายผิดสญัญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญา 
และ/หรือเรียกคา่เสียหาย โดยแจ้งให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

(1.2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิส าหรับโครงการ Unilever  
คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “ผู้ ให้เช่า”)  

▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เช่า” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินท่ี
เช่า 

: โครงการ Unilever ประกอบด้วย 
o  บางส่วนของท่ีดนิ โฉนดเลขท่ี 106329 เนือ้ท่ีเช่าประมาณ 21-0-64.80* ไร่  
o  อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ Unilever จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลังคา
ประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและอาคาร 

หมายเหต ุ*  ท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ 
ระยะเวลา
การเช่า 

:  WHA ตกลงให้ WHART เช่าทรัพย์สินท่ีเช่ามีก าหนดระยะเวลาประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นับตัง้แต่วนัจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า (คาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุนภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) จนถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2590 (“ระยะเวลาการเช่าช่วงแรก”)   

การจด
ทะเบียน
สิทธิการเช่า 

: คู่สัญญาตกลงด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องภายใน 60 วัน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ส่ี หรือวนัอ่ืนท่ีคูส่ญัญาตกลงกนั  

คา่เช่า : ราคาค่าเช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะมีมลูค่า
รวมไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดนิมาเป็นเหตใุนการ
ปรับราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ี
ระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้ 

สิทธิในการ
ตอ่อายุ
สญัญาเช่า
ของ 
WHART 

: 1. ผู้ ให้เช่าให้ค ามัน่จะให้เช่าแก่ WHART ในการต่ออายุสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก (“ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ”) โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ เช่นเดียวกับ
สญัญาเช่าทรัพย์สินฉบบันีท้กุประการ (“สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่า”) เว้นแตเ่ร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) คา่เช่า : ก าหนดค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไปอีก 30 ปี เป็นจ านวน 50.00 ล้าน

บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยช าระในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ

(2) การตอ่อายสุญัญาเช่าของ WHART : ให้เป็นไปตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั 
(3) หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาของ WHA ท่ีให้ไว้ : เป็นอนัสิน้สดุลงและไม่มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป 
(4) หน้าท่ีของ WHA และเหตผุิดนดัโดย WHA ในการไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สิน
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ท่ีเช่า :  ผู้ ให้เช่าสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออกได้ ภายใต้เง่ือนไขว่า
บุคคลภายนอกผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออกจากผู้ ให้เช่าตกลงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรกบั WHART เพ่ือยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ของผู้ ให้เช่าตาม
สญัญาฉบบันี ้ 

2.  WHART สามารถใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.  ให้น าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุนี ้ณ ส านักงานท่ีดินท่ี

เก่ียวข้องภายในระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าช่วงแรก เว้นแตคู่ส่ญัญาตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน  
หลกัประกนั
การปฏิบตัิ
ตามสญัญา
ของ WHA  

: 1. ผู้ ให้เช่าตกลงจดทะเบียนจ านองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 106329 และอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานใน
โครงการ Unilever จ านวน 1 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร 
(“ทรัพย์จ านอง”) เพ่ือเป็นประกันข้อตกลงของผู้ ให้เช่าในเร่ืองสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าและประกันการ
ปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ ให้เช่าท่ีจะเป็นเหตใุห้ WHART บงัคบัสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่า
ยินยอมให้ WHART เป็นผู้ยดึถือโฉนดท่ีดนิทรัพย์จ านองไว้นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนจ านอง 

2. คูส่ญัญาตกลงจดทะเบียนจ านองทรัพย์จ านอง ณ ส านกังานท่ีดนิในวนัเดียวกบัวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดย
จะระบวุงเงินจ านองในจ านวนไม่สงูกวา่ราคาประเมินเฉล่ียของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 2 ราย ท่ีท าการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินท่ีเช่าครัง้นี ้ 

3. เม่ือ WHART ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า และคู่สัญญาได้ท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่และจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายแุล้ว หลกัประกนัดงักล่าวเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้คูส่ญัญาตกลงด าเนินการไถ่
ถอนจ านองในวนัสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหรือวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) และ WHART จะส่งมอบโฉนดท่ีดินทรัพย์จ านองคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าใน
วนัท่ีมีการไถ่ถอนจ านองดงักล่าว 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้ เช่า  

: 1. WHART ตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า
หรือกระท าการใดๆ เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่า
ช่วงแรก และระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายดุ้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART 

2. WHART จะไม่ท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า และจะไม่ท าการแก้ไขดดัแปลง
ส่วนใดๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่าอนัเป็นการท าให้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่า
อนัต้องขออนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้เช่า
ก่อน ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ารับทราบและยอมรับว่าจะมีการติดตัง้แผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนพืน้ท่ีหลงัคาท่ีเช่า 
ซึ่งรวมถึงการติดตัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีจ าเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาเพ่ือจ าหน่าย (Solar Rooftop) เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือระยะเวลา
การเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่า (รวมถึงส่วนควบจาก
โครงการ Solar Rooftop ท่ีได้รับมอบมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop และ/หรือ บุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประกอบกิจการของผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ Solar Rooftop (ถ้ามี)) ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า  

3. ในกรณีท่ีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่าข้างต้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคลหรืออาคารอ่ืนใด หรือในกรณีท่ี WHART กระท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/
หรือ ข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง WHART ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนัน้แต่
เพียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่า  

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้เช่าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.1 เป็นการจ านองทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีใ้ห้กบั WHART หรือ 
1.2 เป็นกรณี อ่ืนใดท่ีผู้ ให้ เช่าได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลัก ษณ์อักษรจาก  WHART โดย

บุคคลภายนอกผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ ให้เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั WHART 
เพ่ือยินยอมผกูพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

2. ผู้ให้เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและสัญญาบริการฉบบัเดมิ และ/หรือสญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีเช่า (ถ้ามี) ท่ีผู้ ให้เช่ามีอยู่กับผู้ เช่าพืน้ท่ีทุกรายให้แก่ผู้ เช่า และผู้ เช่าตกลงรับโอนสิทธิและหน้าท่ี
ดังกล่าว โดยการท าสัญญาแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) เพ่ือให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีทุกรายเข้าท าสัญญา
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แปลงหนีใ้หม่ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี ้ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า 
 

ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีไม่ยินยอมโอนสิทธิและหน้าท่ี หรือไม่ได้ลงนามในสญัญาแปลงหนีใ้หม่ ณ วนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่า เพ่ือเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่าโดยตรง อันเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ
โดยตรงจากผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้ ผู้ ให้เช่าตกลงท่ีจะติดตามและรวบรวมรับช าระค่าบริการ และจะส่งมอบ
คา่บริการทัง้หมดให้แก่ WHART ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 
 

กรณีสญัญาเช่าระหวา่งผู้ ให้เช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีไว้อยู่
ก่อนแล้ว ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ียกเลิกการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักล่าว และ/หรือเปล่ียนทาง
ทะเบียนต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ เช่า ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตาม
สญัญาเช่าฉบบันี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า 

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสญัญา
บริการภายหลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ให้เช่าจะด าเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ WHART ให้ภายใน 
7 วนันับจากวนัท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การด าเนินการดงักล่าว 

เง่ือนไข 
และข้อ 
ก าหนดใน
การเช่า
ทรัพย์สิน 
และการ
ช าระราคา 

: 1. ผู้ให้เช่าจะด าเนินการรังวดัท่ีดนิของทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี ้คู่สญัญาตก
ลงยอมรับผลการรังวดัดงักล่าว และคู่สัญญาจะไม่น าผลการรังวดัดงักล่าวมาเป็นเหตุในการเรียกค่าเสียหาย 
ปรับราคาคา่เช่า หรือเรียกคา่ชดเชยแตอ่ย่างใด  โดยคูส่ญัญายงัคงจะด าเนินการเชา่กนัตอ่ไป 

2. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะโอนเงินประกนัท่ีได้รับจากผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ฉบบัเดิมให้แก่ WHART โดยเงินประกนัท่ีโอนให้แก่ WHART ดงักล่าวเป็นเงินประกนัส่วนท่ีเหลือหลงัจากท่ีผู้ ให้
เช่าหกัช าระจากเงินประกนัเพ่ือไปช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. กรณี WHART เห็นว่าสภาพของทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญัจนถึง
ขนาดท่ีถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสญัญา WHART มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการเช่าทรัพย์สิน
ท่ีเช่าจนกวา่ผู้ ให้เช่าจะแก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก WHART โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

ทรัพย์สินท่ี
เช่าเสียหาย 
หรือถกู
ท าลาย 

: 1. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
1.1 คูส่ญัญาตกลงให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของ WHART กรณี WHART ตกลงให้ผู้ ให้เช่า

เป็นผู้ซ่อมแซมทรัพย์สิน ผู้ ให้เช่ามีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการจดัการและดแูลการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่าให้คงเดมิ ท่ีเป็นไปตามราคาตลาด 

1.2 หาก WHART ให้ผู้ ให้เช่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า และมีการส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานให้แก่ผู้ ให้เช่า 
นัน้ WHART จะส่งมอบตามค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีเกิดขึน้จริง เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานล่าช้าหรือค่า
ซอ่มแซมมีจ านวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี WHART ได้รับ WHART จะใช้เงินทนุของตน และ/
หรือจัดหาเงินทุนเพ่ือช าระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว  กรณี  WHART ขอให้ผู้ ให้เช่าส ารองเงิน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี  WHART ได้รับมาจาก
บริษัทประกนัภยัหรือจ านวนเงินท่ีผู้ เช่าขาดอยู่นัน้แทนผู้ ให้เช่าไปก่อน  WHART จะช าระจ านวนเงินดงักล่าว
คืนให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมดอกเบีย้และต้นทนุทางการเงินของผู้ให้เช่าตามท่ีจะได้ตกลงกนั  

2. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญั  จน WHART ไม่อาจหาประโยชน์หรือใช้
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามเจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันีต้อ่ไปได้  
2.1 ภายใน 15 ปีแรกของระยะเวลาเช่าช่วงแรก คู่สัญญาจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ เว้น

แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 
2.2 นับจากปีท่ี 16 ของระยะเวลาเช่าช่วงแรก และระยะเวลาเช่าท่ีต่ออายุออกไป (ถ้ามี) คู่สัญญาจะหารือ

ร่วมกนัเพ่ือพิจารณาวา่จะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่หรือไม่โดยไม่ชกัช้า รวมถงึเร่ืองส่วน
แบง่คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ดงักล่าว 

2.3 หาก WHART ตกลงให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ด าเนินการสร้างทรัพย์สินขึน้ใหม่ WHART จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
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ทดแทนพืน้ฐานทัง้หมดท่ีได้รับจากบริษัทประกนัภยัให้แก่ผู้ ให้เช่าเพ่ือใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง  อย่างไร
ก็ดี ในกรณีท่ีค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานได้รับล่าช้า หรือค่าก่อสร้างมีจ านวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานท่ี WHART ได้รับ  WHART จะใช้เงินทนุของตน และ/หรือจดัหาเงินทุนเพ่ือช าระค่าก่อสร้าง กรณี 
WHART ขอให้ผู้ ให้เช่าส ารองเงินค่าก่อสร้างในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี 
WHART ได้รับมาจากบริษัทประกันภัยหรือจ านวนเงินท่ี  WHART ขาดอยู่นัน้แทน WHART ไปก่อน   
WHART จะช าระจ านวนเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมดอกเบีย้และต้นทุนทางการเงินของผู้ ให้เช่า
ตามที่จะได้ตกลงกนั จ านวนเงินท่ีผู้ ให้เช่าตกลงรับภาระจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัหาเงินทนุของ
ผู้ให้เช่าในขณะนัน้ๆ โดยผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุและสมเหตสุมผลในการจดัหาเงินทนุ 

2.4 เม่ือการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่แล้วเสร็จ คู่สญัญาตกลงจดัให้มีการท าสญัญาเช่าทรัพย์สินขึน้ใหม่ 
(โดยให้มีข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี)้ โดยเร่ิมนับอายุ ระยะเวลาการเช่า
ช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ีเหลืออยู่ต่อไปทนัทีท่ีการก่อสร้างดงักล่าวแล้ว
เสร็จ โดยระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินท่ีสร้างขึน้ใหม่ดังกล่าวจะสิน้สุดในวันเดียวกันกับวันสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออาย ุ(แล้วแตก่รณี) แต่ WHART จะไม่มีภาระหน้าท่ี
ในการช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแตอ่ย่างใด เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2.5 คู่สัญญาตกลงกนัไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่นี ้ณ ส านักงานท่ีดิน
หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

2.6 กรณีคู่สัญญาตกลงร่วมกันท่ีจะไม่ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ หรือในกรณีท่ีคู่สญัญาไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีท่ีจะไม่มีการ
ด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ และสัญญาเช่าเป็นอันสิน้สุดลง โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่าท่ี
รับมา ในการนี ้คู่สญัญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับให้แก่ผู้ เช่าตามสูตรการค านวณท่ีก าหนด 
โดยเงินท่ีเหลือหลงัจากการแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับให้ผู้ เช่าตามสูตรค านวณท่ีก าหนดแล้ว ให้ตก
เป็นของผู้ให้เช่า 

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 
 

: 1. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้าท่ีในการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่านีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ รวมถึงน าไปเป็นหลักประกนัการกู้ ยืมเงินกับสถาบนัการเงินใดๆ โดย WHART จะต้อง
แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้
สญัญาฉบบันีแ้ละต้องไม่ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) 

2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART น าทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรือท่ีดินอนัเป็นส่วน
หนึ่งของทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือพืน้ท่ีหลงัคาไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ให้เช่า
ก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อก าหนดในการต่ออายุสญัญาจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการ
เช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) 

ภาษีอากรท่ี
เก่ียวเน่ือง
กบัทรัพย์ 
สินท่ีเช่า 
 

: 1. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่าง
ใดก็ตาม และค่าธรรมเนียมหรือภาษีอ่ืนใดท่ีทางราชการอาจก าหนดเพิ่มเติมหรือใช้บังคับท่ีเก่ี ยวเน่ืองกับ
โรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือรายได้หรือการใช้ประโยชน์ครอบครองจากทรัพย์สินท่ีเช่า นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายเุป็นต้นไป  

2. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้ช าระคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่วา่จะเรียกช่ืออย่าง
ใดก็ตาม และ/หรือภาษีอ่ืนใดท่ีผู้ เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระแทนผู้ เช่าไปก่อน ผู้ เช่าตกลงช าระคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าท่ีได้
ช าระไปก่อนจนครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ ให้เช่า 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 
 

: 1.   คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระคา่ใช้จ่ายที่เจ้าพนกังานท่ีดนิเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
และวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุดงันี ้
o WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และคา่อากรแสตมป์ส าหรับสญัญาฉบบันี ้
o ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนิติกรรม รวมถึงค่าภาษีเงินได้นิติ

บคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
2.   ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผกูพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ือง

กับการบ ารุงรักษาทรัพย์สินท่ีเช่า ท่ีเกิดขึน้และยังคงค้างช าระอยู่ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
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WHART ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในภาระหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ตลอดระยะเวลาการเช่าส่วนแรกและ
ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

3.   หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีตนไม่พึงได้รับ คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะน าส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญา
ฉบบันี ้สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสัญญาตกลงกระท าการ (รวมเรียกว่า 
“สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และ/หรือ สัญญาเข้าลงทุน และไม่ด าเนินการ
แก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวสิยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว  

1.2 ผู้ให้เช่าผิดค ามัน่ในการตอ่อายสุัญญาเช่าของ WHART ตามท่ีระบุไว้ในเร่ืองสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า
ของ WHART  ให้ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท้นัที 

1.3 ผู้ ให้เช่าจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีเช่า หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่าและท่ีดินทางเข้าออก
ภายในระยะเวลาการเช่าช่วงแรกอนัฝ่าฝืนตอ่ข้อก าหนดในสญัญานี ้ให้ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท้นัที 

1.4 ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกยึดตามค าสัง่ศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่า อนัเป็นเหตใุห้ WHART ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ ให้ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท้นัที 

1.5  ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระ
บญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ ให้เช่า  

2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
หาก WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และไม่แก้ไข
การผิดสญัญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสยัหรือเกิดจากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ให้เช่า 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็นผลจาก

การท่ี WHART ไมป่ฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้
และ/หรือสัญญาเข้าลงทุน  WHART อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตุดงักล่าว โดย WHART ไม่
อาจบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ เว้นแตเ่หตผุิดนดัเกิดจากผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ี
ระบุไว้ในสัญญานี ้และ/หรือสัญญาเข้าลงทุน อันเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนีไ้ด้อีกต่อไป  หรือส่งผลให้ WHART 
บงัคบัสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ได้ WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ โดยไม่ตดัสิทธิเรียก
คา่เสียหายจากผู้ ให้เช่าอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาและบงัคบัจ านอง (เฉพาะกรณีท่ีท าให้ WHART ใช้
สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้) 
 

กรณีท่ี WHART บอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสูตรการ
ค านวณ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุท่ีเหลือ (ในกรณีท่ี WHART ใช้
สิทธิต่ออายุการเช่าแล้ว) ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ WHART ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.2 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2 - 1.5 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจาก 
WHART ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้
WHART มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากการท่ีมีเหตผุิดนดัดงักล่าว บงัคบัจ านอง (เฉพาะกรณีท่ีท า
ให้ WHART ใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้) และ/หรือบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที  
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ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสัญญาฉบบันีต้ามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า 
ตามสูตรการค านวณ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (ในกรณีท่ี 
WHART ได้แสดงเจตนาต่ออายุการเช่าแล้ว) ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ WHART ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/
หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3 ในกรณีท่ี WHART ใช้สิทธิในการบงัคบัจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองภายใต้สัญญาจ านองท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง และเอาทรัพย์สินท่ีจ านองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่าค่าเสียหายจากเหตุ
ดงักล่าว ผู้ ให้เช่ายงัคงต้องรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหายในจ านวนท่ียงัคงขาดอยู่ตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จริงตอ่ WHART จนครบถ้วน 

1.4 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าแยกเป็นหลังๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผู้ให้เช่าเม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดย WHART  
2.1 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ของหวัข้อเหตผุิดนัด และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจากผู้ ให้เช่า

ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้เช่าอาจ
เรียกคา่เสียหายจาก WHART  แต่ผู้ ให้เช่าไม่อาจบอกเลิกสญัญาเช่าด้วยเหตผุิดนดัดงักล่าว เว้นแต่เหตผุิด
นัดเกิดจาก WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้และมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่า
ให้แก่ WHART และไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่าในการเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจาก
การท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ ซึ่งกรณีผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี ้ WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอน
จ านองทรัพย์สินให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อมทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แกผู่้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 

2.2 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบบันี ้คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าแยกเป็นหลังๆ ไป และผู้ ให้เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการผิดสญัญาของ WHART นัน้หรือไม ่

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: 1. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี)  
2. คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา 
3. มีการเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐท่ี เก่ียวข้อง ซึ่ง

รวมถึงส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่าหรือ WHART   

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของทรัพย์สินท่ีเช่าแปลงใดหรือหลงัใดตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือ
เขตสงวนหรือเขตส ารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่ง
ท าให้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าแปลงนัน้หรือหลังนัน้ได้อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้ 
WHART มีสิทธิพิจารณาวา่สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าเฉพาะส่วนท่ีได้รับผลกระทบหรือไม่  

5. เม่ือคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัตามที่ระบไุว้ในหวัข้อสิทธิของคู่สญัญา
เม่ือเกิดเหตผุิดนดั 

6. เม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ ผิดสัญญาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีไม่มีการช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า 
และ/หรือ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า และ/หรือ ไม่มีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญานี ้หรือสญัญาอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้(แล้วแตก่รณี) 

7. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เม่ือผู้ เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ี
เช่าได้รับความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีเช่ามีการเปล่ียนแปลงในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญั เช่น ไม่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้อ 2.6 ของหัวข้อทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย ให้ถือว่าสัญญาสิน้สุดลงเม่ือ 
WHART ได้ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่าครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ โดยคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกคา่เสียหาย คา่ใช้จ่าย คา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึง่ได้ และผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก ่WHART  ทัง้นี ้เว้นแตคู่ส่ญัญาจะ
ตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากนี ้ WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อม
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ทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 
2. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้อ 1. ข้อ 2. หรือ ข้อ 3. ของหัวข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาสิน้สุดลง โดย

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินคงเหลือให้แก่ WHART  ทัง้นี ้เว้นแต่คูส่ญัญาจะ
ตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากนี ้ WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่าพร้อมทัง้
ส่งมอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า

3. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 4 ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา คูส่ญัญาตา่งไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายซึง่กนัและ
กนั โดยคู่สญัญาตกลงแบ่งผลประโยชน์หรือคา่ตอบแทนใดๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจาก
การเวนคืนในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าให้ตกเป็นของผู้ ให้เช่าตามสูตรค านวณ โดยจ านวนเงินท่ีเหลือหลงัจากการ
แบ่งผลประโยชน์หรือคา่ตอบแทนใดๆ ท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้ WHART ตามสตูรค านวณ ให้ตก
เป็นของผู้ ให้เช่า นอกจากนี ้ WHART มีหน้าท่ีในการไถ่ถอนจ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ ให้เช่า พร้อมทัง้ส่ง
มอบโฉนดท่ีดนิคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า

4. ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อสิทธิของ
คูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้มีสิทธิตามที่ระบไุว้ในหวัข้อดงักล่าว

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง
โดยคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกคา่เสียหาย และคา่ใช้จ่ายจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้

6. ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหวัข้อการสิน้สุดของสญัญา WHART ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้ ให้เช่า เว้นแตเ่หตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่า

ผลภาย 
หลงัการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  WHART จะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีมีการใช้ประโยชน์
ตามปกติ พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า 
นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถึง
เงินประกนัการเช่าท่ี WHART ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี (กรณีผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่า
พืน้ท่ีดงักล่าวกบัผู้ ให้เช่าอีกตอ่ไป) หรือผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ) แล้วแตก่รณี

2. ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอซือ้และรับโอนสังหาริมทรัพย์ท่ี WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART เว้นแต่กรณี
สญัญาเช่าสิน้สุดลงเน่ืองผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการซือ้และรับโอนสังหาริมทรัพย์ท่ี
WHART เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจาก WHART โดยราคาค่าตอบแทนสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะเป็นไปตามมลูค่า
ตลาด หากสงัหาริมทรัพย์ใดไม่มีมลูคา่ตลาดให้ใช้มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ

3. กรณี WHART ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ของหวัข้อสิทธิของคู่สญัญาเม่ือเกิด
เหตผุิดนดัแล้ว WHART สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่า WHART จะได้รับช าระค่าเสียหาย
คา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถงึเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวจากผู้ให้เช่าแล้วเสร็จ

4. ระหวา่ง 6 เดือนหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุด WHART จะให้ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่าในการด าเนินการให้ผู้
เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลง เข้าท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง

5. ในวนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี) คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี ้
5.1 ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอนดงักล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่าและสัญญา

บริการกบัผู้ ให้เช่าโดยตรง อนัเป็นเหตใุห้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าว
ได้ หาก WHART ได้รับช าระค่าเช่าและค่าบริการใดๆ ภายหลังสิน้สุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) จากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสัญญาบริการ  WHART จะ
ส่งมอบคา่เช่าดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 

5.2 หากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป  WHART จะด าเนินการคืนเงินประกัน
การเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ๆ ตอ่ไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี WHART ได้ท ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีรายนัน้ๆ 

6. WHART จะทยอยน าส่งค่าเช่าและคา่บริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดท่ี WHART ได้รับล่วงหน้าจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตาม
สญัญาเช่าและสัญญาบริการก่อนหรือในวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ
(แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า โดย WHART จะด าเนินการทยอยส่งมอบเงินดงักล่าวตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการ
เช่าช่วงแรก หรือระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30
วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อาย ุ(แล้วแตก่รณี)
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7. กรณี WHART ได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง  WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผู้ ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี 
WHART ได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้ ผู้ให้เช่าจะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว (เว้น
แต่กรณีสัญญาเช่าสิน้สุดลง เน่ืองจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิด โดยคู่สญัญาฝ่ายผิดจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
แตเ่พียงผู้ เดียว) 

 

(1.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาเช่าที่ดินของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 
(เฟส 2) 

คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“ผู้ให้เช่า” หรือ “WHA KPN Alliance”)  
▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เช่า” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 
ท่ีดนิท่ีเช่า : o บางส่วนของท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945 เนือ้ท่ีเช่ารวมประมาณ 56-3-50.75 ไร่* 

o ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 22993 เนือ้ท่ีเช่ารวมประมาณ 0-1-38.5 ไร่* 
หมายเหต ุ*  ท่ีดนิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรังวดัสอบเขตท่ีดนิ  

ระยะเวลา
การเช่า 

: ผู้ให้เช่าตกลงให้ WHART เช่าช่วงท่ีดนิและเช่าท่ีดินมีก าหนดระยะเวลาประมาณ 24 ปี นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า (คาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) จนถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า”)  

คา่เช่า : ค่าเช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะมีมลูค่ารวม
ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดังกล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมาเป็นเหตุในการปรับ
ราคา เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีระบุไว้
ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี)้ 

การจด
ทะเบยีน
สิทธิการ
เช่า 

: คู่สญัญาตกลงด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเช่า ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่
วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีส่ี และเป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าอาคารท่ีเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) หรือวนัอ่ืนใด
ท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั (“วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า”)  

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
ผู้ เช่า  

: เง่ือนไขเหมือนกับร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever (ยกเว้นเง่ือนไขเก่ียวกับโครงการ Solar 
Rooftop ซึ่งร่างสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าท่ีดินของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ไม่มี
เง่ือนไขดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีพืน้ท่ีเช่าหลงัคา) 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ  
ผู้ให้เช่า 

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ี
ตามสญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีหนึง่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดนิท่ีเช่าให้แก่ผู้ อ่ืน หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนท่ีดนิท่ี
เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก WHART และผู้ให้เช่าได้จดัให้ผู้ รับโอนสิทธิ
และหน้าท่ีดงักล่าวตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ WHART เพ่ือยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิ
และหน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 

2. ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการให้เจ้าของท่ีดินท่ีเช่าจดทะเบียนให้ผู้ เช่าเป็นผู้ รับประโยชน์
ในภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินทัง้หมดซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินท่ีเช่าสู่ทางสาธารณะ รวมถึง
บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 5731, 21942, 21943, 21944 และ 21945 (“ท่ีดินทางเข้าออก”) เพ่ือให้ผู้ เช่า และ/
หรือผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าวใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ใดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า และผู้ ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าวมี
สิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดนิทางเข้าออกดงักล่าวข้างต้นโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า 

 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าตกลงและยินยอมให้ผู้ ให้เช่า บริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าพืน้ท่ี
และผู้ รับบริการ ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าว ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินทางเข้าออกร่วมกบัผู้ เช่าได้ 
แต่ต้องไม่ท าให้เส่ือมสิทธิหรือรอนสิทธิของผู้ เช่าในการใช้ท่ีดินทางเข้าออกตามข้อตกลงภาระติดพันใน
อสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละบนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน โดยคูส่ญัญาตกลงจะร่วมกนั
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ส าหรับการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมท่ีดินทางเข้าออก ตามท่ี
คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป  
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ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีหนึ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดินทางเข้าออกให้แก่ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า  

3. กรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับการบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือถกูเรียกร้องหรือทวงถามไม่วา่ด้วยวาจาหรือหนงัสือจาก KPN 
Land อนัเก่ียวเน่ืองกบัเหตผุิดสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิทอดท่ีหนึ่ง และ/หรือผู้ให้เช่าทราบวา่ตนไม่หรือจะไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งดงักล่าว ไม่ว่าอย่างใด ๆ ผู้ ให้เช่าตกลงแจ้งให้ผู้ เช่าทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยเร็วท่ีสุด ทัง้นี ้ต้องไม่เกินภายใน 3 วัน นับตัง้แต่วันท่ีผู้ ให้เช่าทราบหรือควรจะทราบเหตุ
ดงักล่าว เพ่ือให้ผู้ เช่าสามารถเยียวยาเหตผุิดสญัญาดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีเช่ากบั KPN Land โดยตรง (เป็น
เพียงสิทธิของผู้ เช่าแต่มิใช่หน้าท่ี) และในกรณีดงักล่าวหรือในกรณีท่ีผู้ เช่าได้รับการบอกกล่าว หรือแจ้ง จาก 
KPN Land โดยตรง หากผู้ เช่าร้องขอ ผู้ ให้เช่าตกลงจะด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ผู้ เช่าเข้าเป็นผู้ เช่าตามสญัญาเช่า
ช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีเช่ากบั KPN Land โดยตรง ภายในเวลาท่ีผู้ เช่าก าหนด โดยไม่ว่าในกรณี
ใด ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีผู้ เช่าเสียไปในการด าเนินการดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าทัง้หมด
พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 15 ตอ่ปี ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผู้ เช่าช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ข้างต้นแทนผู้ ให้เช่า และแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก
คา่เสียหายอ่ืนๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

เง่ือนไข 
และข้อ 
ก าหนดใน
การเช่า
ท่ีดนิและ
การช าระ
ราคา 

: 1. ผู้ให้เช่าจะด าเนินการรังวดัท่ีดนิท่ีเช่าให้แล้วเสร็จก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี ้คูส่ญัญาตกลงยอมรับผล
การรังวดัดงักล่าว และคู่สัญญาจะไม่น าผลการรังวดัดงักล่าวมาเป็นเหตุในการเรียกค่าเสียหาย ปรับราคาค่า
เช่า หรือเรียกคา่ชดเชยแตอ่ย่างใด โดยคูส่ญัญายงัคงจะด าเนินการเช่ากนัตอ่ไป 

2. ส าหรับบางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945  ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนสิทธิการเช่าเป็นหลกัประกนัหนีต้ามสญัญา
ทางการเงินท่ีผู้ ให้เช่ามีตอ่สถาบนัการเงิน 

3. ส าหรับท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22993 ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการ
ปลอดจ านองที่ดนิท่ีเช่าตามหนงัสือสญัญาจ านองที่ดนิ ระหวา่งผู้ ให้เช่ากบัสถาบนัการเงิน 

4. ในกรณีท่ีผู้ เช่าเห็นวา่สภาพของท่ีดนิท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหาย หรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญัจนถงึขนาด
ท่ีถ้าผู้ เช่าได้รู้ล่วงหน้าแล้ว ผู้ เช่าจะไม่เข้าท าสญัญา ผู้ เช่ามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเช่าท่ีดินท่ีเช่าจนกวา่ผู้ ให้เช่าจะ
แก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดงักล่าว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับ
แจ้งจากผู้ เช่า โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ ให้เช่า 

 
การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 
 

: 1. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้าท่ีในการเช่าท่ีดินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่านีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่านีไ้ปเป็น
หลักประกันการกู้ ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดย WHART จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละต้องไม่ผูกพนัเกิน
ระยะเวลาการเช่า 

2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ WHART น าท่ีดินท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่
ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อก าหนดในการต่ออายุสญัญา
จะต้องไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่า 

ภาษีอากร
ท่ีเก่ียว  
เน่ืองกบั
ท่ีดนิท่ีเช่า 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสัญญา
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ฉบับนี ้สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสัญญาตกลงกระท าการ (รวมเรียกว่า 
“สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และ/หรือ สัญญาเข้าลงทุน และไม่ด าเนินการ
แก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวสิยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินท่ีเช่า 
และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนท่ีดินท่ีเช่า และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก ภายใน
ระยะเวลาการเช่า อันฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดในสัญญานี  ้หรือในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อ
ภาระผกูพนัใดๆ บนท่ีดินที่เช่า ภายในระยะเวลาการเช่าอนัฝ่าฝืนตอ่ข้อก าหนดในสญัญานี ้

1.3 ท่ีดินท่ีเช่าถูกยึดตามค าสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่า อันเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากท่ีดนิท่ีเช่าได้ 

1.4 ผู้ให้เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี 
หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ให้เช่า  

2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญาเช่าท่ีดนิ สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
สญัญาเช่าอาคาร และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ เช่าเป็นฝ่ายผิด
สญัญาฉบบันี ้เว้นแต่เป็นเหตสุุดวิสัยหรือเกิดจากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผู้ ให้เช่าจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ ให้เช่า 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็นผลจากการท่ี 

WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้และ/
หรือสญัญาเข้าลงทนุ WHART อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตดุงักล่าว โดย WHART ไม่อาจบอกเลิก
สญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ เว้นแต่เหตผุิดนดัเกิดจากผู้ ให้เช่า และ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ ให้เช่า จงใจฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้และ/หรือสัญญาเข้าลงทุน อันเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเช่าได้อีกต่อไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ โดยไม่ตดัสิทธิเรียกค่าเสียหาย
รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือจาก
ผู้ ให้เช่าอนัเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบบันี ้กรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่า
จะต้องช าระคืนคา่เช่าท่ีดนิท่ีเช่าตามสตูรค านวณ  

1.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 - 1.4 ของหัวข้อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก 
WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้  WHART 
มีสิทธิเรียกคา่เสียหายจากผู้ ให้เช่าจากการท่ีมีเหตผุิดนดัดงักล่าว และ/หรือบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที 
 

        ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาฉบบันีต้ามที่ระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่า รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามผู้ เช่า ให้แก่ผู้ เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ี
เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ WHART ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3  ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
ท่ีดินท่ีเช่าแยกเป็นแปลงๆ ไป และผู้ เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะท่ีดินท่ีเช่าท่ีได้รับความเสียหาย
จากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผู้ให้เช่าเม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดย WHART  
2.1 กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ของหวัข้อเหตผุิดนดั และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจากผู้ ให้เช่า

ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน สญัญา
เช่าท่ีดิน หรือสัญญาเช่าอาคาร ผู้ ให้เช่าอาจเรียกค่าเสียหายจาก WHART  แต่ผู้ ให้เช่าไม่อาจบอกเลิก
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สัญญาเช่าด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าว เว้นแต่เหตุผิดนัดเกิดจาก  WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อท่ีดินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าให้แก่ WHART และไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่าในการเรียกร้อง
คา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกดิจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้ 

2.2 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบบันี ้คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
ท่ีดินท่ีเช่าแยกเป็นแปลงๆ ไป ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะท่ีดินท่ีเช่าท่ีได้รับความ
เสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ เช่านัน้หรือไม่ 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever 

ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของหวัข้อการสิน้สดุของสญัญา ให้ถือว่าสญัญาสิน้สุดลง โดยคู่สญัญา
แต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าท่ีดิน หรือเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ และผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดนิคงเหลือให้แก่ผู้ เช่า เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2. กรณีเกิดเหตกุารณ์ในข้อ 4 ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาฉบบันี ้โดยหากผู้ ให้เช่า
ได้รับค่าทดแทนจากการเวนคืนท่ีดินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระค่าทดแทนให้แก่ผู้ เช่าตามจ านวน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
รวมถงึกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องที่ผู้ เช่ามีสิทธิได้รับ 
 

โดยในกรณีท่ีหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วนท่ีผู้ เช่าต้องได้รับ ให้ใช้ผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สิน 2 รายล่าสดุท่ีผู้ เช่าจดัจ้าง โดย ณ วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของหวัข้อการสิน้สุด
ของสญัญา ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทัง้ 2 รายนัน้ ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยค่าเช่าท่ีจะคืนจะค านวณตามสูตร ทัง้นี ้มลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของท่ีดินท่ีเช่า
จะใช้คา่เฉล่ียของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 2 ราย 

3. ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อสิทธิของ
คูส่ญัญาเม่ือเกิดเหตผุิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้มีสิทธิตามที่ระบไุว้ในหวัข้อดงักล่าว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง
โดยคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผู้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกคา่เสียหาย และคา่ใช้จ่ายจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. ของหวัข้อการสิน้สุดของสัญญา ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้ ให้เช่า เว้นแตเ่หตดุงักล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่า 

ผลภาย 
หลงัการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever 

บนัทกึ
ข้อตกลง
เก่ียวกบั
การเช่าช่วง
ท่ีดนิ 

: คู่สญัญาตกลงให้บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเข้าท าระหว่างเจ้าของท่ีดิน, KPN Land, WHART 
และผู้ให้เช่า เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้

 

(1.4) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคารโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) 
คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance” หรือ “ผู้ให้เช่า”)  

▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ เชา่” หรือ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 

อาคารท่ี
เช่า 

: อาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 จ านวน 2 หลงั (อาคาร C และ 
H) และพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 จ านวน 1 หลงั (อาคาร E) ขนาดพืน้ท่ีเช่า
อาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร  
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ระยะเวลา
การเช่า 

: ผู้ให้เช่าตกลงให้ WHART เช่าอาคาร มีก าหนดระยะเวลาประมาณ 24 ปี นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (คาด
วา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) จนถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า”) 

คา่เช่า : คา่เช่า เม่ือรวมกบัราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขาย คา่เช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะมีมลูค่ารวมไม่
เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และราคาดงักล่าวจะไม่น าผลการรังวดัท่ีดินมาเป็นเหตใุนการปรับราคา 
เรียกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวดัท่ีดินจะท าให้มีจ านวนเนือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีระบุไว้ในสรุป
สาระส าคญัของสญัญานี)้ 

การจด
ทะเบียน
สิทธิการ
เช่า 

: คู่สัญญาตกลงจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารท่ีเช่า ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีปิด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 4 และเป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ท่ีดินท่ีเช่า ตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน ส าหรับ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2 หรือวนัอ่ืนใดท่ีคู่สญัญาจะได้
ตกลงกนั (“วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ 
ผู้ เช่า  

: เง่ือนไขเหมือนกับร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever (ยกเว้นเง่ือนไขเก่ียวกับ โครงการ Solar 
Rooftop ซึง่ร่างสญัญาเช่าช่วงที่ดินและสญัญาเช่าท่ีดินของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) นี ้ไม่
มีเง่ือนไขดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีพืน้ท่ีเช่าหลงัคา) 

สิทธิและ
หน้าท่ีของ  
ผู้ให้เช่า 

: 1. นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ี
ตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดท่ีหนึง่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารท่ีเช่าให้แก่ผู้ อ่ืน หรือจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อ
ภาระผูกพันใดๆ บนอาคารท่ีเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WHART  
โดยบุคคลภายนอกผู้ รับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึง่ และ/หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิใน
อาคารท่ีเช่าจากผู้ ให้เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรกบั  WHART เพ่ือยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บงัคบัของ
สิทธิและหน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 

2. ผู้ ให้เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับอาคารท่ีเช่า และ/หรือ 
สญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบัอาคารท่ีเช่า (ถ้ามี) ท่ีมีอยู่กบัผู้ เช่าพืน้ท่ีทกุรายให้แก่ผู้ เช่า และผู้ เช่าตกลงรับโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดงักล่าวโดยการท าสัญญาแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) และผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีทุกรายเข้าท าสญัญาแปลงหนีใ้หม่ และจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบัผู้ เช่า ณ ส านกังานท่ีดินท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ถ้าจ าเป็น) ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 4 เดือน นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียน
สิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าหรือผู้ให้เช่าตามที่คูส่ญัญาก าหนด 
 

ส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสญัญาแปลง
หนีใ้หม่ ณ วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เพ่ือเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่าโดยตรง อันเป็นเหตุให้ผู้ เช่าไม่สามารถ
เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการโดยตรงจากผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวได้ ผู้ ให้เช่าตกลงท่ีจะตดิตามและรวบรวมรับช าระ
คา่เช่าและค่าบริการใดๆ จากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัเดิม และจะส่งมอบคา่เช่าและ
คา่บริการดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ผู้ เช่าภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเงินดงักล่าว นอกจากนี ้ในวนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะส่งหนงัสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวหรือท่ีไม่ได้ลงนามในสญัญาแปลงหนีใ้หม่ ณ วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เพ่ือโอนสิทธิ
เรียกร้องในคา่เช่าและคา่บริการส าหรับระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้ เช่า 
 

ในกรณีท่ีสญัญาเช่าระหว่างผู้ ให้เช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ไว้อยู่ก่อนแล้ว ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ียกเลิกการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว และ/หรือ 
ด าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง ก่อนการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า 

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอ่ืนใดจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าและสญัญา
บริการภายหลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ WHART ให้ภายใน 
7 วนันับจากวนัท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี ทัง้นี ้WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การด าเนินการดงักล่าว 

4. ผู้ ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์น า้และมิเตอร์ไฟฟ้า ท่ีเก่ียวข้องในการแจกจ่ายน า้ประปาและไฟฟ้าในอาคารท่ีเช่า



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

54 
 

ให้แก่ WHART และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็น รวมถึงด าเนินการใดๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์
ดงักล่าวให้แก่ WHART ได้โดยเร็ว 

เง่ือนไข 
และ
ข้อก าหนด
ในการเช่า
อาคาร 
และการ
ช าระราคา 

: กรณี WHART เหน็วา่สภาพของอาคารท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญัจนถงึขนาดท่ี
ถ้า WHART ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว WHART จะไม่เข้าท าสญัญา WHART มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการเช่าอาคารท่ีเช่าจนกว่า
ผู้ ให้เช่าจะแก้ไขความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งจาก WHART ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

 

อาคารท่ีเช่า
เสียหาย 
หรือถกู
ท าลาย 

: 1.   กรณีอาคารท่ีเช่าได้รับความเสียหายบางส่วน : เง่ือนไขเหมือนกับร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ 
Unilever  

2.  กรณีอาคารท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญ  จน WHART ไม่อาจหาประโยชน์หรือใช้  
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามเจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันีต้่อไปได้ : เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่า
ทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever ในหวัข้อ “ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถกูท าลาย” ข้อ 2.3 – 2.6 

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้เช่า
ช่วง 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  

ภาษีอากรท่ี
เก่ียวเน่ือง
กบัทรัพย์ 
สินท่ีเช่า 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  
 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  
 

เหตผุิดนดั : กรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผุิดนดัของคูส่ญัญา 
1. เหตผุิดนดัโดยผู้ ให้เช่า 

1.1 เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสัญญา
ฉบับนี ้สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ/หรือสัญญาตกลงกระท าการ (รวมเรียกว่า 
“สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และ/หรือ สัญญาเข้าลงทุน และไม่ด าเนินการ
แก้ไขการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวสิยั หรือเกิดจากการท่ี WHART ไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบัดงักล่าว 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารท่ีเช่า 
และ/หรือท่ีดินทางเข้าออก หรือจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ บนอาคารท่ีเช่า และ/หรือท่ีดิน
ทางเข้าออก ภายในระยะเวลาการเช่า อนัฝ่าฝืนตอ่ข้อก าหนดในสญัญานี ้

1.3 อาคารท่ีเช่าถูกยึดตามค าสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่าอนัเป็นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารท่ีเช่าได้ 

1.4 ผู้ให้เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี 
หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ ให้เช่า ซึง่ WHART เหน็วา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้เช่าใน
การช าระหนี ้หรือปฏิบตัติามสญัญานี ้

2. เหตผุิดนดัโดย WHART  
WHART จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงในสญัญานี ้หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดนิ และไม่แก้ไขการผิดสญัญา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแตเ่ป็นเหตสุุดวิสยัหรือเกิดจากการท่ีผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ี
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้เน่ืองจาก (ก) ผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ใน
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สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของ
คูส่ญัญา
เม่ือเกิด
เหตผุิดนดั 

: 1. สิทธิของ WHART เม่ือเกิดเหตผุิดนดัโดยผู้ ให้เชา่ 
1.1 กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 ของหวัข้อเหตผุิดนัด และเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เป็นผลจาก

การท่ี WHART ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตับิกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้
และ/หรือสัญญาเข้าลงทุน WHART อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตุดงักล่าว โดย WHART ไม่
อาจบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ เว้นแต่เหตผุิดนดัเกิดจากผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงท่ี
ระบุไว้ อนัเป็นเหตใุห้ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารท่ีเช่าตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์
ของสัญญาฉบับนีไ้ด้อีกต่อไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ โดยไม่ตัดสิทธิเรียกค่าเสียหาย
รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์อาคารท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ
จากผู้ ให้เช่าอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา กรณีท่ี WHART บอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ ให้เช่า
จะต้องช าระคืนคา่เชา่อาคารท่ีเช่าตามสตูรค านวณ  

1.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในข้อ 1.2 - 1.4 ของหัวข้อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก 
WHART ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้  
WHART มีสิทธิเรียกคา่เสียหายจากผู้ให้เช่าจากเหตผุิดนดัดงักล่าว และ/หรือบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที 
  
ในกรณีท่ี WHART บอกเลิกสญัญาฉบบันีต้ามท่ีระบขุ้างต้น ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าอาคารท่ีเช่าตาม
สูตรค านวณ นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการท่ี  WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์
อาคารท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ WHART ในการเรียกร้องคา่เสียหาย และ/
หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3 ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบบันี  ้คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
อาคารท่ีเช่าแยกเป็นหลงัๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะอาคารท่ีเช่าท่ีได้รับความ
เสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ให้เช่านัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผู้ ให้เช่าเม่ือเกิดเหตุผิดนัดโดย WHART : เง่ือนไขเหมือนกับร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ 
Unilever  

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  
 

ผลของการ
สิน้สดุของ
สญัญา 

: 1. ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2.5 ของหวัข้ออาคารท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย ให้ถือวา่สญัญาฉบบั
นีส้ิน้สดุลงเม่ือผู้ เช่าได้ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับจากการประกนัภยัอาคารท่ีเช่าในฐานะผู้ เอา
ประกนัภยัร่วมในส่วนท่ีเป็นของผู้ ให้เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าครบตามจ านวนท่ีระบไุว้ โดยท่ีคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าอาคารท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนคา่เช่าอาคารท่ีเช่าคงเหลือให้แก่ผู้ เช่า เว้นแตคู่่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 
 

ทัง้นี ้เง่ือนไขข้อ 2. – 6. ของสญัญาฉบบันี ้เหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever ในหวัข้อ 
“ผลของการสิน้สดุของสญัญา” ข้อ 2. – 6. 

ผล
ภายหลงั
การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: เง่ือนไขเหมือนกบัร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินส าหรับโครงการ Unilever  

บนัทกึ
ข้อตกลง
เก่ียวกบั
การเช่าชว่ง
ท่ีดนิ 

: คู่สญัญาตกลงให้บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเข้าท าระหว่างเจ้าของท่ีดิน, KPN Land, WHART 
และผู้ให้เช่า เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้
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(2) ร่างสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

(2.1) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสอืสัญญาจ านองที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างส าหรับโครงการ Unilever  
คูส่ญัญา : ▪ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า 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 106329 เนือ้ท่ีประมาณ 21-0-64.80 ไร่ 
o อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน จ านวน 1 อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วน

ควบของที่ดนิและอาคารดงักล่าว  
หนีท่ี้
จ านองเป็น
ประกนั 

: หนีท่ี้เกิดขึน้แล้ว หรือท่ีจะเกิดขึน้ภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน ซึง่ได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าขาดประโยชน์ในการใช้
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน เงินจ านวนใดๆ ท่ีต้องคืนตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรือ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกดิมีหรืออาจเกิดมีขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเรียกร้องให้ผู้จ านองปฏิบตัติามข้อตกลง เร่ืองสิทธิในการ
ต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน และการท่ี WHART ในฐานะผู้ เช่าไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินได้
เน่ืองจากเหตผุิดนดัของผู้จ านองตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สิน 

คา่ธรรม 
เนียมและ
คา่ใช้จ่าย 

: WHART ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัการจ านองทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใดอนัเก่ียวกบัการจดทะเบียนจ านองทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญาฉบบันี ้

การบงัคบั
จ านอง 

: WHART จะใช้สิทธิบงัคบัจ านองได้ต่อเม่ือผู้จ านองผิดค ามั่นท่ีจะให้ต่ออายุสญัญาเช่า หรือตกเป็นผู้ผิดนัดสญัญา
ภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สินอนัเป็นเหตใุห้ WHART ใช้สิทธิตอ่อายสุญัญาเช่าไม่ได้ 

การไถ่ถอน
จ านอง 

: เม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยผู้ จ านองได้
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว หรือเม่ือสญัญาเช่าทรัพย์สินระงบัหรือสิน้สุดลงตามก าหนดระยะเวลาการ
เช่าโดย WHART ไม่ใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  หรือเม่ือสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า โดยเหตอ่ืุนอนัมิใช่เป็นกรณีท่ีผู้จ านองไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้น ให้ถือวา่ภาระผูกพนั
ของผู้จ านองภายใต้สญัญานีส้ิน้สุดลงในวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายุตามสญัญา
เช่าทรัพย์สิน หรือในวนัท่ีสัญญาเช่าทรัพย์สินระงบัหรือสิน้สุดลงดงักล่าว และ WHART ตกลงด าเนินการไถ่ถอน
จ านองทรัพย์สินท่ีจ านองให้แก่ผู้ จ านองในวันจดทะเบียนสิทธิการเ ช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุภายใต้
สญัญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวนัท่ีสญัญาเช่าทรัพย์สินระงบัหรือสิน้สดุลงดงักล่าว 

 

(2.2) สรุปสาระส าคัญของร่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด 
กม.23 (เฟส 2) 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท ทอ็ปววิ บสิซเินส จ ากดั (“เจ้าของที่ดนิ”) 
2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPN Land”) 
3. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Allinance”) 
4. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”) 
อารัมภบท : 1. เจ้าของที่ดนิและ KPN Land ได้เข้าท า 

(1) สญัญาเช่า ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 และได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ ส านกังานท่ีดิน ตาม  
(ก)  หนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน 3 โฉนด มีก าหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2557 ส าหรับการเช่าท่ีดินโฉนด

เลขท่ี 2535 (21943), 3079 (21946) และ 5731 และ  
(ข)  หนงัสือสญัญาแบ่งเช่าท่ีดิน มีก าหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2557 ส าหรับการแบ่งเช่าท่ีดนิโฉนด

เลขท่ี 2536 (21944)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 มกราคม 2587 และ 

(2) สญัญาเช่า ฉบบัลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 และได้จดทะเบยีนสิทธิการเช่า ณ ส านกังานท่ีดนิ ตาม  
(ก)  หนงัสือสญัญาเช่า (มีก าหนด 30 ปี) 2 โฉนด ระหวา่งภาระจ ายอมบางส่วน ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2558 

ส าหรับการเช่าท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 21941 และ 21945  
(ข)  หนังสือสัญญาแบ่งเช่าท่ีดิน (มีก าหนด 30 ปี) ระหว่างภาระจ ายอมบางส่วน ลงวันท่ี 7 มกราคม 

2558 ส าหรับการแบง่เช่าท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 21944 และ  
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(ค)  หนังสือสัญญาแบ่งเช่าท่ีดิน (มีก าหนด 30 ปี) ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2558  ส าหรับการแบ่งเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 21942  

โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 7 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 มกราคม 2588 (รวม
เรียกสญัญาเช่าตาม 1.(1) และ 1.(2) วา่ “สญัญาเช่าหลกั”)  

2. KPN Land และ WHA KPN Allinance ได้เข้าท า 
(1) สญัญาเช่าช่วงที่ดนิในข้อ 1.(1) ข้างต้น ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 และได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ 

ส านักงานท่ีดิน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 30 ปี เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 3 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 3 
มกราคม 2587 และ 

(2) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินในข้อ 1.(2)  ฉบับลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 และได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ 
ส านักงานท่ีดิน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 30 ปี เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 7 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 6 
มกราคม 2588  

(รวมเรียกสญัญาเช่าช่วงที่ดนิตาม 1.(1) และ 1.(2) วา่ “สญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีหนึง่”)  
3. WHA KPN Allinance ซึ่งเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินข้างต้น เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

22993 และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร ซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดนิดงักล่าวข้างต้น และงานระบบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2)  

4. WHA KPN Allinance ประสงค์จะให้กองทรัสต์เช่าช่วงบางส่วนของท่ีดินตามสัญญาเช่าหลักและสญัญาเช่า
ช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง และกองทรัสต์ ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด 
กม.23 (เฟส 2)  (“สญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีสอง”)  

ข้อตกลง
ตาม
สญัญาเช่า
หลกั 

: 1. เจ้าของท่ีดินรับทราบและยอมรับว่า WHA KPN Allinance น าบางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 
21943, 21944 และ 21945 (รวมเรียกว่า “ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน”) ออกให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์ เป็น
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดิน จนถึงวันท่ี 2 มกราคม 2587 
(“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) ภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง (คาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทนุภายในวนัท่ี 1 
มกราคม 2563) 

2. เจ้าของท่ีดินตกลงยินยอมให้กองทรัสต์โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง หรือน าท่ีดินท่ี
กองทรัสต์จะลงทนุไปให้บคุคลอ่ืนเช่าช่วงได้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพียงการน าสิทธิและ
หน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีสองไปเป็นหลักประกนัการกู้ ยืมเงินได้ ตลอดจนรับทราบว่ากองทรัสต์
จะให้เช่าช่วงอาคารโรงงาน คลงัสินค้า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดท่ีได้ปลูกสร้างขึน้บนท่ีดนิ โดยเจ้าของที่ดินตกลง
ให้ความร่วมมือและด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการท าเอกสาร หรือการจดทะเบียนเพ่ือให้การ
ดงักล่าวส าเร็จลลุ่วงและสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

3. เจ้าของท่ีดนิและเคพีเอ็น แลนด์ ตกลงและยอมรับวา่ KPN Land ยงัคงมีหน้าท่ีช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าหลกั
ให้แก่เจ้าของที่ดนิส าหรับระยะเวลาการเชา่ท่ีเหลือ 

4. เจ้าของท่ีดินและ KPN Land ตกลงท่ีจะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหลักเฉพาะส่วนท่ีดินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนและท่ีดินทางเข้าออก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่าในช่วงระยะเวลาใดๆ รวมถึงภายหลัง
จากท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสัญญาเช่าหลกัตามท่ีก าหนดในข้อ 6. 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ล่วงหน้า 

5. เจ้าของท่ีดินตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าหลัก ในกรณีท่ี KPN Land ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงข้อ
หนึ่งข้อใดตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่าหลกั โดยจะแจ้งให้ KPN Land และกองทรัสต์ทราบถึงเหตผุิดสญัญาอนั
ก่อให้เกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้กองทรัสต์เข้าแก้ไขการผิด
สญัญาเช่าหลกั (เป็นเพียงสิทธิของกองทรัสต์แต่มิใช่หน้าท่ี) หรือเพ่ือให้กองทรัสต์บอกกล่าวรับโอนสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุตามข้อ 6. แทน  
 

ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ได้เข้ารับภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ แทน KPN Land แล้ว KPN Land ตกลงช าระ
เงินคืนพร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่กองทรัสต์จนครบถ้วนภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันท่ี
กองทรัสต์ช าระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ดงักล่าวแทน KPN Land และแจ้งให้ KPN Land ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

6. ในวนัท่ีท าบนัทกึข้อตกลง KPN Land และกองทรัสต์ตกลงโอนและรับโอนสิทธิและหน้าท่ี (ยกเว้นหน้าท่ีในการ
ช าระค่าเช่ารายปีตามท่ีระบุในข้อ 3.) ภายใต้สัญญาเช่าหลักเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน ตาม
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ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยให้การโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวมีผลทนัทีเม่ือมีการบอก
กล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ี และเจ้าของท่ีดินยินยอมให้กองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัเฉพาะส่วน
ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุแทน KPN Land ทัง้นี ้เม่ือการโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวมีผลแล้ว เจ้าของท่ีดินจะ
ไม่อ้างเหตท่ีุ KPN Land ปฏิบตัิ ผิดนดั หรือไม่ช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัมาเป็นเหตบุอกเลิกสญัญาเช่า
หลกักบักองทรัสต์ หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ตกเป็นผู้ ผิดนดั หรือเป็นเหตใุห้เจ้าของท่ีดินไม่ปฏิบตัิตามสญัญา
เช่าหลกักบักองทรัสต์ 

7. เจ้าของท่ีดินและ KPN Land ตกลงว่าจะให้ความยินยอม และเข้าท าเอกสารและสัญญาต่างๆ ตลอดจนลง
นามในหนังสือตอบรับและยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ี และ/หรือเอกสารอ่ืนใด รวมถึงด าเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือจดทะเบียนธุรกรรมต่างๆ (หากมี) กับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามที่ระบุในข้อ 6. และ KPN Land ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ (หากมี) เก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าว ทัง้นี ้หากกองทรัสต์
รับภาระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทน KPN Land แล้ว KPN Land ตกลงช าระเงินคืนพร้อม
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่กองทรัสต์จนครบถ้วนภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ช าระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ดงักล่าวแทน KPN Land  

8. เจ้าของที่ดินจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ บนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและท่ีดินทางเข้าออก 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ และเจ้าของท่ีดินได้จัดให้บุคคล
ดงักล่าวตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับกองทรัสต์เพ่ือยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บงัคับของสิทธิและหน้าท่ี
ตา่งๆ ของเจ้าของท่ีดนิอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและที่ดนิทางเข้าออกตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้

9. เจ้าของที่ดินและ KPN Land จะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าหลกัเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
และท่ีดินทางเข้าออกให้แก่ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ และ
เจ้าของท่ีดิน และ/หรือ KPN Land ได้จัดให้ผู้ รับโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ
กองทรัสต์เพ่ือยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ของเจ้าของท่ีดิน และ/หรือ KPN Land 
อนัเก่ียวกบัท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและท่ีดินทางเข้าออกตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ 

10. หากกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัตามที่ก าหนดในข้อ 6. แล้ว 
กองทรัสต์ตกลงให้สิทธิแก่ WHA KPN Allinance ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ใน
การใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์มี
สิทธิครอบครองเหนือท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ 

11. หากกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัตามที่ก าหนดในข้อ 6. แล้ว 
และ WHA KPN Allinance ยังคงเป็นผู้ ท่ีมีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินทางเข้าออก โดย WHA KPN Allinance 
ตกลงรับผิดชอบ และ/หรือด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ส าห รับการ
บ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซอ่มแซม ท่ีดนิทางเข้าออก ตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิทอดท่ีสอง 

12. เจ้าของท่ีดินและ KPN Land ตกลงให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสัญญาเช่าหลักเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าหลัก และเป็นการแก้ไขสัญญาเช่าหลักในส่วนท่ีมีความ
ขดัแย้งกนั โดยให้มีผลผกูพนัผู้ รับโอนสิทธิของเจ้าของท่ีดนิและ KPN Land (ถ้ามี) และจะน าข้อความในบนัทกึ
ข้อตกลงนีไ้ปจดทะเบียนแก้ไขสญัญาเช่าหลกักบัส านกังานท่ีดนิท่ีเก่ียวข้องภายในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ข้อตกลง
ตาม
สญัญาเช่า
ช่วงที่ดนิ
ทอดท่ีหนึง่ 

: 1. KPN Land รับทราบและยอมรับว่า WHA KPN Allinance น าท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนออกให้เช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 1. ของหวัข้อข้อตกลงตามสญัญาเช่าหลกั 

2. KPN Land ตกลงยินยอมให้กองทรัสต์โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง หรือน าท่ีดินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนไปให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วงได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าสิทธิและ
หน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดนิทอดท่ีสองไปเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงินได้ ตลอดจนรับทราบว่ากองทรัสต์จะให้
เช่าช่วงอาคารโรงงาน คลังสินค้า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดท่ีได้ปลูกสร้างขึน้บนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทัง้
เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนและอาคารได้ โดยเคพีเอ็น แลนด์ จะไม่เข้าไป
เก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้KPN Land ตกลงให้ความร่วมมือและด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การท าเอกสาร 
หรือการจดทะเบียนเพ่ือให้การดงักล่าวส าเร็จลลุ่วงและสมบรูณ์ตามกฎหมาย โดยไม่เรียกร้องคา่ตอบแทนใดๆ 

3. ในวนัท่ีท าบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้WHA KPN Allinance ไม่มีหนีส้ินใดๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง
ค้างช าระตอ่ KPN Land 
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4. KPN Land และ WHA KPN Allinance ตกลงท่ีจะไม่ยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง
เฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนและท่ีดินทางเข้าออก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่าในช่วงระยะเวลาใด ๆ 
รวมถงึภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิทอด
ท่ีหนึง่ตามท่ีก าหนดในข้อ 6. ด้วย โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์  

5. KPN Land ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง ในกรณีท่ี WHA KPN Allinance ไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง โดย KPN Land จะแจ้งให้ 
WHA KPN Allinance และกองทรัสต์ทราบถึงเหตผุิดสัญญาอนัก่อให้เกิดสิทธิในการบอกเลิกสญัญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้กองทรัสต์เข้าแก้ไขการผิดสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดท่ีหนึ่ง (เป็นเพียงสิทธิของ
กองทรัสต์แต่มิใช่หน้าท่ี) หรือเพ่ือให้กองทรัสต์บอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดนิทอดท่ีหนึง่เฉพาะส่วนท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุตามข้อ 6. แทน   
 

ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ได้เข้ารับภาระหนีส้ินและความรับผิดตา่ง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
แทน WHA KPN Allinance แล้ว WHA KPN Allinance ตกลงช าระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 15 
ต่อปีให้แก่กองทรัสต์จนครบถ้วนภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ช าระหนีส้ินและความรับผิดต่าง ๆ 
ดงักล่าวข้างต้นแทน WHA KPN Allinance  

6. ในวนัท่ีท าบนัทึกข้อตกลง WHA KPN Allinance ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ี
หนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ และกองทรัสต์ตกลงรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน
ทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยให้การ
โอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวมีผลทันทีเม่ือมีการบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ี และ KPN Land ยินยอมให้
กองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เช่าตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนแทน WHA KPN 
Allinance และตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ี
กองทรัสต์จะลงทนุนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีเป็นต้นไป ทัง้นี ้เม่ือการโอนสิทธิและหน้าท่ี
ดงักล่าวมีผลแล้ว KPN Land จะไม่อ้างเหตท่ีุ WHA KPN Allinance ไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน
ทอดท่ีหนึ่งมาเป็นเหตบุอกเลิกสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งกบักองทรัสต์ หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ตกเป็นผู้ผิด
นดั หรือเป็นเหตใุห้ KPN Land ไม่ปฏิบตัติามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึง่กบักองทรัสต์  

7. KPN Land และ WHA KPN Allinance ตกลงว่าจะให้ความยินยอม และเข้าท าเอกสารและสัญญาต่าง ๆ 
ตลอดจนลงนามในหนังสือตอบรับและยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ี และ/หรือเอกสารอ่ืนใด รวมถึง
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดทะเบียนธุรกรรมต่างๆ (หากมี) กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว ทัง้นี ้
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีระบุใน
ข้อ 6. และ WHA KPN Allinance ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ (หากมี) 
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าว 
 

ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ได้เข้ารับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้แทน WHA KPN Allinance แล้ว 
WHA KPN Allinance ตกลงช าระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่กองทรัสต์จนครบถ้วนภายใน 
30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นแทน WHA KPN Allinance  

8. ภายใต้ข้อก าหนดในบนัทึกข้อตกลงฉบับนี ้KPN Land และ WHA KPN Allinance จะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ี
ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและท่ีดินทางเข้าออกให้แก่ผู้ อ่ืน เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ และ KPN Land และ/หรือ WHA KPN 
Allinance ได้จดัให้ผู้ รับโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบักองทรัสต์เพ่ือยินยอมผูกพนั
และอยู่ภายใต้บังคบัของสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ของ KPN Land และ/หรือ WHA KPN Allinance อันเก่ียวกับ
ท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและทีด่นิทางเข้าออกตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันีท้กุประการ  

9. หากกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งตามท่ี
ก าหนดในข้อ 6. แล้ว กองทรัสต์ตกลงให้สิทธิแก่ WHA KPN Allinance ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ี
กองทรัสต์จะลงทุน ในการใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารดงักล่าวตลอด
ระยะเวลาท่ีกองทรัสต์มีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ในกรณีนี ้WHA KPN Allinance ตกลง
จะให้คา่ตอบแทนการให้สิทธิดงักล่าวแก่กองทรัสต์ตามท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัตอ่ไป 
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10. หากกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิทอดท่ีหนึ่งตามที่ก าหนด
ในข้อ 6. แล้ว และ WHA KPN Allinance ยังคงเป็นผู้ ท่ีมีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินทางเข้าออก WHA KPN 
Allinance ตกลงรับผิดชอบ และ/หรือด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ส าหรับการ
บ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมท่ีดนิทางเข้าออก ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง 

11. KPN Land และ WHA KPN Allinance ตกลงให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งเฉพาะ
ส่วนท่ีดนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุและที่ดินทางเข้าออกดงักล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอด
ท่ีหนึ่ง โดยให้มีผลผูกพนัผู้ รับโอนสิทธิของ KPN Land และ WHA KPN Allinance (ถ้ามี) และจะน าข้อความ
ในบนัทกึข้อตกลงนีไ้ปจดทะเบียนแก้ไขสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดท่ีหนึง่กบัส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องภายในวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ภาระตดิ
พนัใน
อสงัหาริม 
ทรัพย์ 

: ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เจ้าของท่ีดินตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติด
พนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินทัง้หมด ซึง่เป็นทางเข้าออกระหว่างท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสู่ทางสาธารณะ รวมถึง
บางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5731, 21942, 21943, 21944 และ 21945 (“ท่ีดินทางเข้าออก”) ณ ส านักงานท่ีดินท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้กองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบุคคลดงักล่าวใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายช่ือและป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงบ ารุงรักษาท่ีดิน
ทางเข้าออกให้อยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแกก่ารใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
เอง เว้นแตคู่ส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน 
 

นอกจากนี ้เจ้าของที่ดนิตกลงว่า หากกองทรัสต์โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าช่วงที่ดนิทอดท่ีสอง ไม่วา่ทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บคุคลใดๆ เจ้าของที่ดนิตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้บุคคลดงักล่าวเป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินทางเข้าออก ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง และตกลงให้ความร่วมมือและ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การดงักล่าวส าเร็จลลุ่วงและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  
 

อย่างไรก็ดี หากกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกกล่าวรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของผู้ เช่าตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่ง
ตามท่ีก าหนดในข้อ 6. ของหวัข้อข้อตกลงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งและหวัข้อข้อตกลงตามสัญญาเช่า
หลักแล้ว และสัญญาเช่าหลักหรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ีหนึ่งสิน้สุดลงเน่ืองจากกองทรัสต์ปฏิบัติผิดสัญญา
ดังกล่าว ให้ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวสิน้สุดลงทันที โดยเจ้าของท่ีดินและกองทรัสต์ตกลงท่ีจะ
ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระตดิพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินทางเข้าออก ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 

(2.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ  
คูส่ญัญา : ผู้ รับสญัญา : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ “WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ DTS และโครงการ Roechling :  
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”) 
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ Unilever : บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ WHA DAIWA : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสตกิส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA Daiwa”) 
ผู้ให้สญัญาส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) 

วนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้
ของสญัญา 
 

: มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/
หรือวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าและเช่าช่วง ตามสญัญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินท่ี WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้
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หน้าท่ีของ
ผู้ให้สญัญา
เก่ียวกบั
พืน้ท่ีเช่า
โครงการ 

: o พืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ DTS, โครงการ Roechling โครงการ Unilever โครงการ WHA DAIWA และโครงการ 
WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2)  
1. ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้วในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี ณ 

วนัท่ี WHART เข้าลงทุน ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ท่ี ผู้ ให้สญัญาตกลงจะช าระคา่เช่าให้แก่ WHART ในอตัราเทา่กบัค่าเช่าเดิมล่าสดุของแต่ละพืน้ท่ี
ท่ีไม่มีผู้ เช่าในโครงการดงักล่าว (ส าหรับโครงการ Unilever ใช้หน่วยนบัพืน้ท่ีว่างเป็นพาเลทท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีเดมิล่าสดุของโครงการ และจ านวนพาเลทท่ีจะนบัเป็นพืน้ท่ีวา่งได้จะต้องไม่เกิน 15,714 พา
เลทต่อเดือน) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดนิ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่วา่จะเรียกช่ืออย่างใดก็ตาม และ/หรือคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เสมือนหนึง่วา่ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า 
 

ในช่วง 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้
เช่ามาเช่าพืน้ท่ีในโครงการท่ียังไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อยเท่ากบัระยะเวลาท่ี
เหลือของ 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ และมีอตัราค่าเช่าในระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 ปี นับตัง้แต่
วนัท่ี WHART เข้าลงทุนไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้สัญญารับช าระแล้ว ผู้ ให้สัญญาไม่ต้องช าระค่าเช่า
ให้แก่ WHART อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสัญญาเช่าโดยมีอตัราค่าเช่า
ต ่ากวา่อตัราคา่เช่าท่ีผู้ ให้สญัญารับช าระ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระคา่เช่าส่วนท่ีขาดให้แก่ผู้ รับสญัญา
ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน และ/หรือในกรณีท่ีผู้ เช่าท่ี WHA 
จัดหามานัน้มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตามระยะเวลาท่ีเหลือของ 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน 
ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าในอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้สัญญารับช าระข้างต้นแก่ WHART ต่อไปจน
ครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ 
 

อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีผู้ เช่าท่ี WHA จัดหามานัน้ ผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้  
ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิดช าระคา่เชา่แทนผู้ เช่า  
 

หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ (ด้วยเหตุอ่ืน นอกเหนือจากกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดหรือไม่สามารถ
ช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้) และผู้ รับสัญญาตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของ WHA และ
ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้ รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ 

2. ผู้ ให้สัญญาตกลงว่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุน จะวางเงินประกันการเช่าและการบริการ เพ่ือเป็นการ
ประกันการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีในโครงการท่ีไม่มีผู้ เช่า โดยเม่ือสิน้สุดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART
เข้าลงทนุ หรือเม่ือ WHA สามารถจดัหาผู้ เช่าได้ในอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้สญัญารับช าระ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วันท่ี WHART เข้าลงทุน ผู้ รับสัญญาจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ ให้
สญัญาโดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใดๆ ภายใน 30) วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่
วนัท่ี WHARTเข้าลงทนุ หรือวนัท่ี WHA สามารถจดัหาผู้ เช่าตามเง่ือนไขดงักล่าวได้ 

 

o พืน้ท่ีเช่าอาคาร A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4 และ B6 ของโครงการ WHA DAIWA  
1. พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ี

อยู่ในปัจจุบัน และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 รวมไปถึง
พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า B1, B2, B3 และ B4 ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบัน 
และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า 
B6 ซึง่ LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนด
อายุการเช่าในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ตอ่อายสุญัญา
เช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพ่ือต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า ผู้ ให้สัญญาตกลงจะ
ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่ WHART ในอตัราเท่ากบัค่าเช่าเดิมล่าสุดของแต่ละพืน้ท่ีท่ีไม่มีผู้ เช่าใน
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โครงการดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม  2563 
รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เสมือนหนึ่งว่าผู้ ให้
สญัญาเป็นผู้ เช่า 

 

ในช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หากผู้ เช่าปัจจุบันต่อสัญญา
เช่า หรือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่าส าหรับพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวได้ โดย
มีวนัท่ีสิน้สุดการเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบัใหม่หลงัจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าท่ี
ก าหนดข้างต้น ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า ให้แก่ WHART อีกต่อไป อย่างไรก็
ดี หากผู้ เช่าปัจจุบนัหรือผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่า โดยมีวนัสิน้สดุสญัญาเช่าก่อนวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 นัน้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าในอตัราและจนครบระยะเวลาท่ีก าหนด หรือในกรณี
หากผู้ เช่าท่ี WHA จัดหามาได้นัน้ เข้าท าสัญญาเช่า โดยมีอัตราค่าเช่าต ่ากว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ ให้
สญัญายงัมีหน้าท่ีช าระค่าเช่าส่วนท่ีขาดให้แก่ WHART ตอ่ไปจนครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ทัง้นี ้หากผู้ เช่าปัจจุบนัต่อสญัญาเช่า หรือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่า
พืน้ท่ีดงักล่าวได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่าดงักล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้  ผู้ ให้
สญัญาไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้ เช่า อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การเช่า อนัเน่ืองมาจากการตกลงร่วมกนัของผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารและ WHART โดยการเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว
เป็นไปตามข้อเสนอของ WHA และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สัญญา ใน
กรณีเช่นว่านัน้ ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ต่อไปจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2. ผู้ ให้สญัญาตกลงว่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าปัจจุบนัตามข้อ 1 ข้างต้น ครบก าหนดอายุการเช่า ผู้ ให้สญัญาตก
ลงจะวางเงินประกันการเช่าและการบริการ เพ่ือเป็นการประกันการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าอาคารท่ียงัไม่มีผู้
เช่าหรืออยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือต่ออายุการเช่า โดยเม่ือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
จดัหาผู้ เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวได้ในอัตราไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดข้างต้น โดยมีระยะเวลาการเช่า
เทา่กบัระยะเวลาท่ีเหลือหลงัจากครบก าหนดอายุสญัญาเช่าปัจจบุนัจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 WHART 
จะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้สญัญาโดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใดๆ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 หรือวนัท่ี WHA สามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามเง่ือนไขดงักล่าวได้ 

 

o พืน้ท่ีเช่าส่วนหลงัคาโครงการ WHA DAIWA  
1. WHAตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ (“ระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่า

หลงัคา”) พืน้ท่ีหลงัคาท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ WHAตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าหลงัคาส่วนท่ียงัไม่
มีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคาในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ
เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 

2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลงัคา กองทรัสต์จะให้สิทธิแก่WHAและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักับ WHA เช่าหลังคาได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้า
ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีWHAรับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และ
เท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
(“สิทธิในการเช่าหลงัคา”)   

3. เม่ือWHAและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลังคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่า
เช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการช าระค่าเช่าหลังคาของWHAภายใต้สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง และ
WHAหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA 

4. ในช่วงระยะเวลารับประกนัการช าระคา่เช่าหลงัคา หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาผู้
เช่ามาเช่าพืน้ท่ีหลงัคาดงักล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาท่ีเหลือของระยะเวลารับประกนั
การช าระคา่เช่าหลงัคา ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราคา่เช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าอตัราข้างต้นแล้ว 
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WHAไม่ต้องช าระคา่เช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาส่วนท่ี WHA สามารถจดัหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่ WHART อีกตอ่ไป  
อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าท่ี WHA จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคา โดยมีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าท่ีได้ตกลง
กนัไว้ WHAยงัมีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าส่วนท่ีขาดส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่ WHART ต่อไปจนครบก าหนด
ระยะเวลารับประกนัการช าระคา่เช่าหลงัคา 
 

หาก WHA ในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้ เช่ามาเช่าหลังคาได้แล้ว แต่ผู้ เช่าดังกล่าวผิดนัด
หรือไม่สามารถช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าได้ WHAไม่ต้องรับผิดช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่าดงักล่าว 
 

หาก WHA ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลารับประกนั
การช าระคา่เช่าหลงัคา (ด้วยเหตผุลอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีมีเหตผุิดนดัหรือไม่สามารถช าระคา่เช่าตามสญัญา
เช่าได้) และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของ WHA ในกรณีดงักล่าวนัน้ WHAยงัมีหน้าท่ี
ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวให้แก่ WHART ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลารับประกนัการช าระค่า
เช่าหลงัคา 

สิทธิของ
ผู้ รับสญัญา
ในการ
ลงทนุใน
อาคาร E 
ในโครงการ 
WHA KPN 
บางนา-
ตราด กม.
23 (เฟส 2) 
(Right of 
First 
Refusal) 

: หาก WHA KPN Alliance พฒันาอาคาร E ส่วนท่ีเหลือ (“โครงการเพิ่มเติม”) แล้วเสร็จ WHA KPN Alliance ตกลง
ให้สิทธิแก่ผู้ รับสญัญาท่ีจะลงทนุเช่าระยะยาวโครงการเพิ่มเติมได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยแจ้งค าเสนอของตนไปยงัผู้ รับ
สญัญา การให้สิทธิแก่ผู้ รับสญัญาท่ีจะได้เช่าก่อนบคุคลอ่ืนดงักล่าวอยู่ภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ รับสญัญาจะต้องเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการเพิ่มเตมิ 
(ข) ระยะเวลาการเช่าจะต้องเทา่กบัระยะเวลาเช่าท่ีเหลือของสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ ส าหรับโครงการ WHA KPN บาง

นา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ในเวลานัน้ 
(ค) ผู้ รับสญัญารับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเพิ่มเตมิ 

 

(2.4) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการส าหรับทุกโครงการที่ WHART จะเข้าลงทุน 
คูส่ญัญา : ผู้ รับสญัญา :  

▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”)   

ผู้ให้สญัญา 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 

วนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้
ของสญัญา 

: มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี WHART เข้าลงทนุ 

ข้อตกลง
เร่ืองการถือ
ครองหน่วย 
ทรัสต์  

: 1. ตลอด 3 ปี นับแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน WHA ตกลงเข้าถือและรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของ WHART เฉพาะท่ีมีการออกและเสนอขาย
ในการเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 4 ของ WHART ให้อยู่ในความครอบครองของ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของ WHA 

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามท่ีระบุในข้อ 1 ข้างต้น WHA ตกลงว่า WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA จะไม่ขายหรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ 
WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ เว้นแต่ใน
กรณีจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ให้กระท าได้ เม่ือมีการแจ้งให้ WHART ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อตกลงไม่
แข่งขนักบั

: 1. WHA ตกลงวา่หาก WHA และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ WHA มีความประสงค์ท่ีจะเสนอทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ลูกค้า
หรือนายหน้าใดๆ เพ่ือการให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจาย
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กิจการของ
กองทรัสต์  

สินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (Logistics Facilities) ของตน ซึง่ตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร จากทรัพย์สินของ 
WHART โดย WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินของ WHART ให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้า
นัน้ก่อน 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 านงของลูกค้าหรือนายหน้าต่อ 

WHART เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าคณุสมบตัิของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าไม่
ตรงกบัคณุสมบตัิของทรัพย์สินของ WHART และ WHAได้ลงนามในหนงัสือแสดงความจ านงกบัลกูค้าหรือ
นายหน้ารายดงักล่าวแล้ว ทัง้นี ้แม้ต่อมาในภายหลังคณุสมบัติของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลูกค้า
หรือนายหน้าจะตรงกบัลกัษณะของทรัพย์สินดงักล่าวของ WHART หรือ 

2.2 WHA ได้เสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ลูกค้าหรือนายหน้าก่อนแล้ว และ WHA ได้รับการปฏิเสธจากลูกค้า
หรือนายหน้าดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 3.  คู่สญัญาตกลงให้สิทธิแก่ลูกค้าหรือนายหน้าแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่า ทรัพย์สินของ WHART มีคณุสมบตัิ
ตรงกบัประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้าไม่ประสงค์ท่ีจะเข้าท าสัญญากับ 
WHART จะไม่ถือวา่ WHA ผิดสญัญาในข้อนี ้

 

(2.5) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

คูส่ญัญา : ▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“WHAREM” หรือ “ผู้จดัการกองทรัสต์”) 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์”) 
▪ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”)  
ทรัพย์สินท่ี
บริหาร 

: ทรัพย์สินหลกัท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ทีห้่า 

ระยะเวลา
การจ้าง
บริหาร 

: ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงว่าจะบริหารจัดการพืน้ท่ีและอาคารให้กับ WHART และให้บริการแก่ผู้ เช่า โดยมี
ก าหนดระยะเวลาทัง้สิน้ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย และ/หรือ จด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 (“วนัท่ีกองทรัสต์เข้า
ลงทุน”) โดยตลอดระยะเวลาการจ้างบริหาร ผู้ จดัการกองทรัสต์จะมีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”) 

การตอ่
ระยะเวลา
การจ้าง
บริหาร 

: กรณี WHART ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ Unilever ระหว่าง WHA และ 
WHART นัน้ คู่สัญญาตกลงต่ออายุสญัญาฉบบันีอ้อกไปเท่ากับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ โดยตลอดระยะเวลา
การจ้างบริหารท่ีต่ออายุนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

คา่จ้าง
บริหาร
ทรัพย์สิน  

: ▪ ไม่เกินอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ WHART (NAV) ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) และ 

▪ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ เกินอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้าง กรณี  WHAREM มอบหมายให้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิได้มา
จากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การบริหาร
จดัการ 

: ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงท่ีจะดูแลบริหารจัดการทรัพย์สิน ในการน าทรัพย์ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า และเป็น
ผู้ด าเนินการติดตอ่ประสานงานระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ท่ี รวมทัง้ รับผิดชอบและน าส่งภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน และ/หรือภาษีบ ารุงท้องถิ่น หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างใดก็ตาม ใน
ทรัพย์สินท่ีบริหารจัดการ รวมทัง้ด าเนินการจัดหาบริษัทประกันภัยและช าระเบีย้ประกันภัย (ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เอง)  
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ส าหรับการท ากรมธรรม์ประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) จะมีวงเงินประกนัภยัท่ีเพียงพอต่อ
การทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวช ารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) และจัดให้มี
ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) แทน WHART และผู้ ให้กู้ของ WHART (ถ้า
มี) เป็นผู้ รับประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม ทัง้นี  ้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญากู้ ยืมเงิน และสญัญาหลกัประกันท่ี
เก่ียวข้อง (เว้นแต่กรณีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)) ตามกรมธรรม์
ภายในวงเงินประกนัภยัท่ี WHART ก าหนด  
 

อย่างไรก็ดี หากการท ากรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินในปีใด มีเบีย้ประกันท่ีสูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญ ให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีพิจารณาเพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อน โดยเม่ือทรัสตีได้
ให้ความเหน็ชอบแล้ว จงึจะถือวา่คา่เบีย้ประกนัเฉพาะจ านวนท่ีเพิ่มขึน้เป็นค่าใช้จ่ายของ WHART 

คา่ใช้จ่าย
ในการดแูล
ทรัพย์สิน 

: WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินทกุประเภท เว้นแตค่่าใช้จ่าย
ดงัตอ่ไปนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ รับภาระ 
1. คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาความสะอาด  
2. การดแูลรักษาสวนและภมูิทศัน์  
3. การรักษาความปลอดภยัในโครงการ  
4. การดแูลบ ารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะทีไ่ม่มีผู้ เช่า) และภายนอกอาคาร 
5. การวา่จ้างช่าง วศิวกรประจ าโครงการ ผู้จดัการหรือผู้ดแูลโครงการ 
6. ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีบ ารุงท้องท่ี รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอ่ืนๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจเรียกเก็บ

โดยหน่วยงานราชการเน่ืองด้วยหรือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลักท่ี WHART จะลงทุน
เพิ่มเตมิครัง้ท่ี 5 ในส่วนท่ีมิได้มีข้อสญัญาก าหนดให้ผู้ เช่าทรัพย์สินของโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบ  

7. คา่บ ารุงสาธารณปูโภคส่วนกลาง 
การ
พิจารณา
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ
ผู้บริหาร
อสงัหาริม 
ทรัพย์ 

: 1. ตลอดอายุของสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตลอดระยะเวลาสญัญาท่ีได้ตอ่อายุ (ถ้ามี) ผู้จดัการ
กองทรัสต์มีอ านาจในการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทกุๆ 3 ปี จาก
วนัท่ี WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินครัง้นี ้ 
 

ในการพิจารณาผลการด าเนินงานครัง้แรก ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาผลการด าเนินงานของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัจากวนัท่ี WHART เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 5 และในการพิจารณาผลการด าเนินงานรอบต่อๆ ไป ให้ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาผล
การด าเนินงานทกุๆ 3 ปี ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบบันี ้โดยแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั หากปรากฏวา่ 
(ก) รายได้จากการด าเนินงานของทรัพย์สินโดยเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบท่ี

ก าหนด ต ่ากว่า (1) ร้อยละ 60 ของรายได้จากการด าเนินงานใน 1 ปีแรกนับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุน
ในทรัพย์สินหลักครัง้นี ้ หรือ (2) ร้อยละ 60 ของประมาณการรายได้จากการด าเนินงานโดยเฉล่ียตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีได้รับอนุมตัิจาก WHART ในแต่ละปี ส าหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การด าเนินงานตามรอบท่ีก าหนดในข้อ 1. แล้วแตจ่ านวนใดจ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ และ 

(ข) รายได้จากการด าเนินงานของโครงการโดยเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบท่ี
ก าหนดข้างต้นนัน้ รวมกบัระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาตามรอบท่ีก าหนดข้างต้นนัน้ (ซึง่เป็น
ระยะเวลาส าหรับการแก้ไขเหตกุารณ์ตามข้อ (ก) ข้างต้น) ยงัคงต ่ากว่า (1) ร้อยละ 60 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานใน 1 ปีแรกนับตัง้แต่วนัท่ี WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้นี ้หรือ (2) ร้อยละ 60 ของ
ประมาณการรายได้จากการด าเนินงานโดยเฉล่ียตามแผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีได้ รับอนุมัติจาก 
WHART ในแต่ละปี ส าหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบท่ีก าหนดในข้อ 1. 
แล้วแตจ่ านวนใดจ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ 

การขดัแย้ง
ทางผล 
ประโยชน์ 

: ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ในกรณีท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ WHART ทรัสตีและ/หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ บริหาร



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

66 
 

อสังหาริมทรัพย์ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทนัที ซึ่งคู่สัญญาตกลงท่ีจะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพ่ือ
พิจารณาเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นรายกรณี 

การสิน้สดุ
ของสญัญา 

: สัญญาฉบับนีอ้าจถูกยกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้ให้คู่สัญญาท่ี
เก่ียวข้องแจ้งบอกเลิกสญัญาแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้

สญัญาตกลงกระท าการท่ีจะได้ลงนามกนัตอ่ไป ส าหรับทรัพย์สินท่ีลงทนุเพิ่มเตมิครัง้นี ้ 
2. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นการผิดสญัญา โดยถือเป็นเหตใุห้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญา 
3. ผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบญัชี  

(ข)  มีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องซึง่ส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการช าระหนีห้รือปฏิบตัติามสญัญาฉบบันี ้

(ค)   ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เปล่ียนแปลงผู้ บริหารในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัอนัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี ้

(ง) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในสญัญาฉบบันีใ้นส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินของ 
WHART โดยจงใจหรือโดยทจุริต  

(จ) ผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือเร่ืองการขาดคณุสมบตัิ 
(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นกระท าการอนัเป็นเหตใุห้ขาดความน่าเช่ือถือในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามสญัญานี ้ 
4. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิก
บริษัท การช าระบญัชี 

(ข) มีการร้องขอให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
(ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการ

ข้อมูล หรือหนังสือชีช้วนอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ  WHART หรือทรัพย์สินของ 
WHART อย่างมีนยัส าคญั จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

5. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีการเลิกกองทรัสต์ 
(ข) ทรัพย์สินของ WHART ท่ีลงทุนครัง้นีถู้กท าลายทัง้หมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคญัและ

กองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ WHART ดงักล่าวอีกตอ่ไป  
(ค) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนัท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ของตนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้ 
(ง)  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ WHART หรือทรัพย์สินของ 
WHART และคูส่ญัญาดงักล่าวไม่ด าเนินการแก้ไขเหตผุิดสญัญาดงักล่าวภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับ
แจ้งจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร อนึ่ง ข้อสญัญานีไ้ม่ใช้บงัคบักบักรณีการบอก
เลิกสญัญาตามข้อ 2 (ง) ข้างต้น 

(จ) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการขายทรัพย์สินของ WHART ทัง้หมดแก่ผู้ เช่าเพียงรายเดียวในคราวเดียว 
ทัง้นี ้กรณี WHAREM ไม่ได้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ว่าเพราะสาเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิและหน้าท่ีในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไปตามสญัญานี ้และทรัสตีมีสิทธิท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์แทนใน
ระหวา่งที่ทรัสตียงัไม่ได้แต่งตัง้บคุคลใดเข้าท าหน้าท่ี โดยทรัสตีจะมีสิทธิและหน้าท่ีของผู้ จดัการกองทรัสต์จนกว่าจะ
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 
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(2.6) สรุปสาระส าคัญของข้อเสนอเงนิกู้ยมืของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

คูส่ญัญา : ▪ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ ให้กู้ ”) 
▪ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART”) กระท าในนามของ WHART (“ผู้กู้ ”)  
วตัถุ 
ประสงค์ 
เงินกู้ ยืม 

: ใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

วงเงินกู้  : วงเงินกู้ ท่ี 1 : วงเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 1,650 ล้านบาท เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเตมิ  
วงเงินกู้ ท่ี 2 : วงเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 1,650 ล้านบาท เพ่ือใช้ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ตามวงเงินกู้ ท่ี 1  
วงเงินกู้ ท่ี 3 : ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวนไม่เกิน 20 ล้านบาท เพ่ือใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินค่ามัดจ าค่าเช่าและ
คา่บริการของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

: อตัราดอกเบีย้ตอ่ปีรวมไม่เกิน  MLR* – ร้อยละ 1.50  
หมายเหต ุ*  อตัราดอกเบีย้ต่อปีรวมไม่เกินอตัราดอกเบีย้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate : MLR) คือ ผลเฉล่ียของอัตราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ ของลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่  (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (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 นบัตัง้แตว่นัเบกิเงินกู้ วงเงินกู้ ท่ี 2 ครัง้แรก โดยสามารถเบิกเงินกู้ ได้ ณ วนัครบก าหนดวงเงินกู้ ท่ี 1 
วงเงินกู้ ท่ี 3 : รวมไม่เกิน 180 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีออกตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบั โดยระยะเวลาท่ีผู้กู้ จะเบิกใช้เงินกู้
ต้องไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเงินกู้  ซึง่ผู้ ให้กู้จะพิจารณาทบทวนระยะเวลาดงักล่าวทกุปี ทัง้นี ้วนัครบ
ก าหนดเงินกู้ของวงเงินกู้ระยะสัน้จะต้องไม่เกินวนัครบก าหนดอายเุงินกู้ของวงเงินกู้ ท่ี 2  

การช าระ
คืนเงินกู้  

: วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2 :  ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดสญัญาเงินกู้   
วงเงินกู้ ท่ี 3 :  ช าระคืนในจ านวนเท่ากบัเงินค่ามัดจ าค่าเช่าและค่าบริการท่ีได้รับช าระจากผู้ เช่ารายใหม่ และยอด
เงินกู้คงค้างส่วนท่ีเหลือ 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 ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 35 
o ผู้กู้จะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงาน (The Funded Interest-

Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เทา่ 
ข้อตกลงอ่ืน 
ของผู้กู้  

: ผู้กู้ตกลงจะไม่ด าเนินการใดๆ ดงันี ้เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้   
o ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือก่อหนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนหนีเ้งินกู้

ให้แก่ผู้ ให้กู้  หรือส่งผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั  
o ก่อภาระผูกพันอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินท่ีลงทุน เว้นแต่ทรัพย์สินอ่ืนในอนาคตของกองทรัสต์ หรือเป็นทางการค้า

ปกตขิองกองทรัสต์  
o ในกรณีท่ีผู้ กู้ จะท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีมีอายุสัญญามากกว่า 3 ปี จะต้องได้รับความยินยอมเป็น

ลายลักษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้  ยกเว้น กรณีอายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ท่ีมี
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อัตราค่าเช่าและบริการเฉล่ียรายเดือนของสัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าเช่าและ
คา่บริการเฉล่ียรายเดือนของสญัญาก่อนหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ทัง้นี ้เงินประกนัการเช่าและการ
บริการตามปกตขิองสญัญาไม่ถือเป็นคา่เช่าล่วงหน้า  

o ผู้กู้ ต้องคงผู้กู้ ต้องด ารงอนัดบัความน่าเช่ือถือจากทริสเรทติง้ไมต่ ่ากว่า A- 
เง่ือนไขอ่ืน : WHA หรือบริษัทในกลุ่ม WHA ต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ส าหรับทรัพย์สินกลุ่ม WHA 

ท่ีจะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ 
 

1.1.3 มูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหล่งเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 
 

ทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้มีมลูค่าลงทนุรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึ่งประกอบไป
ด้วย ค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ สิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ Unilever อีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีก จ านวน 
50.00 ล้านบาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณามลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติมในครัง้นีจ้ากอตัราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ
จ านวน 2 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (“BKKPA”) 
และบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั (“SCA”)  ซึ่งได้ท าการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกราคม 2563) ด้วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
โดยมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 
 
 

เปรียบเทียบมูลค่าที่ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA  
กับมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 

ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ีคาดว่า 
WHART เข้าลงทุน (วันท่ี 1 ม.ค. 63) 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
ต ่าสุด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ี WHART  
จะเข้าลงทุน 
(ล้านบาท) 

BKKPA  SCA 
1 โครงการ DTS  273.00 281.05 273.00 ไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท 

(สงูกวา่ราคาประเมิน 
ต ่าสดุร้อยละ 10.00) 

2 โครงการ Roechling 338.00 340.84 338.00 
3 โครงการ Unilever 1,008.00 963.42  963.42  
4 โครงการ WHA DAIWA 1,843.00 1,899.39 1,843.00 
5 โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด  

กม.23 (เฟส 2) 
1,047.00 1,018.99 1,018.99 

 รวม 4,509.00 4,503.69 4,436.41 
 

WHART จะช าระเงินค่าทรัพย์สินให้แก่กลุ่ม WHA ทัง้จ านวนในวนัท่ีกลุ่ม WHA จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ สิทธิการแบ่งเช่า 
สิทธิการเช่า และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมให้แก่ WHART ซึ่ง WHART จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมบรรลผุลส าเร็จ 
เช่น WHART ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุ  และเจ้าของทรัพย์สินด าเนินการให้ทรัพย์สินพร้อมส าหรับ
การลงทนุ  
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ส าหรับแหลง่เงินทนุของ WHART ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
(1) เงินจากการเพิ่มทุนของ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จ านวนประมาณไม่เกิน 

426,230,000 หน่วย ทัง้นี ้วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการ
การจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ย ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของ
ทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลอืกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

(2) การกู้ ยืมเงินระยะสัน้/ระยะยาวในวงเงินกู้  ไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท ซึ่งอาจจะกู้ ยืมจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกนั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรัสตี 

(3) เงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณ 40.00 ล้านบาท  
 

ส าหรับการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์รวมกับอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ และกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่
เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ก่อสร้าง ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิที่ WHART จะ
ลงทนุเพิม่เติมครัง้นี ้ ใช้เกณฑ์การคิดค านวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้า
ลงทนุครัง้แรก และการลงทนุในสินทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบไป
ด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าการเปรียบเทียบอตัรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกับกองทรัสต์กับกับอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Management Fee) ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมี
ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะใช้กระแสเงินสดจากด าเนินงานส าหรับช าระค่าธรรมเนียมดงักลา่วแก่ 
WHA ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงนามที่จะจดัท าขึน้ต่อไป ภายหลงั WHART ได้เข้าลงทนุ
ในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้
 

การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาโครงการ Unilever มีมลูค่ารวมประมาณไม่เกิน 10,989,180 บาท  โดย WHA ตกลงจะเช่าช่วงพืน้ที่
หลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ Unilever จาก WHART ในอตัรา 3 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมทัง้ ค ามัน่ของ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่วแก่ 
WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 - 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 (ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี 
ตามเง่ือนไขในสญัญาที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป) หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระ
คา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ โดยเกณฑ์ในการก าหนดคา่เช่าดงักลา่วอยู่ในรูปแบบเดียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิหลกัอื่นของ WHART ในปัจจบุนั 
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1.1.4 ข้อมูลสนิทรัพย์ 
 

ข้อมลูสนิทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุในการเข้าท ารายการครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

(1) โครงการ DTS  

 

ท่ีตัง้สินทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี เลขท่ี 41/31 หมู่ท่ี 8 ถนนสายบ้านเนินผาสุข-บ้านมาบเอียง (ทล.331) 
ต าบลบอ่วนิ อาเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  

รายละเอียด
สินทรัพย์  

: (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 52853) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 6-0-73.0 ไร่ 
(2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ DTS จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร

รวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร  

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

คลงัสินค้า DTS Draexlmaier Automative Systems 
(Thailand) Co., Ltd. 

5,431 15 กนัยายน 2570 

 

หมายเหต ุ - ผู้ เชา่มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 3 ครัง้ๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 
 - ผู้ เชา่มีสิทธิซือ้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่เชา่เม่ือสิน้สดุระยะเวลาสญัญาเชา่ โดยแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 

6 เดือน ก่อนสิน้สุดระยะเวลาของสัญญาเช่า ซึ่งราคาซือ้ทรัพย์สินจะเป็นราคาสูงสุดระหว่าง (1) 
ราคาเสนอซือ้ของบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่ใช่บริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และ /หรือแข่งขันกันกับผู้
เช่า หรือ (2) ราคาตลาดของทรัพย์สินเฉลี่ย โดยผู้ ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งอยู่ในรายชื่อของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ DTS  

สถานะของ
สินทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย  พืน้ท่ีส านักงาน โถงโรงงาน คลังสินค้า พร้อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณปูโภคโครงการ โดยอาคารพึง่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนซีไออี 5 ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 6.00 เมตร เขตทางกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นถนนโครงการภายใต้การจดัสรร และถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนสาย
บ้านเนินผาสุข-บ้านมาบเอียง (ทล.331) ขนาด 6 ช่องจราจร กว้างประมาณ 40.00 เมตร เขตทางกว้าง
ประมาณ 18.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ 

▪ โครงการ DTS ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00  
ข้อก าหนด/
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า” ปัจจุบนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ และไม่มีโครงการพฒันาของภาครัฐ 

กรรมสิทธ์ิ : WHAVH เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง  
ภาระผกูพนั : ตดิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือท่ีปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้างต้น  
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(2) โครงการ Roechling  

 

ท่ีตัง้สินทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง เลขท่ี 700/19 (แปลงท่ี 13) ต าบลเขาคนัทรง  อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  

รายละเอียด
สินทรัพย์  

: (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 198090) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 12-1-90.9 ไร่ 
(2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่า

อาคารรวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร  

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

คลงัสินค้า Roechling Automative Parts (Rayong) 
Company Limited 

9,919 30 พฤศจิกายน 2571 

 

หมายเหต ุ - ผู้ เชา่มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 4 ครัง้ๆ รวมระยะเวลา 6 ปี 
(3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน

ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ Roechling 

สถานะของ
สินทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย พืน้ท่ีส านักงาน โถงโรงงาน คลังสินค้า พร้อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณปูโภคโครงการ อายอุาคาร ประมาณ 1 ปี  

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 
ขนาด 3 ช่องจราจร กว้างประมาณ 10.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นถนน
โครงการภายใต้การจัดสรร ส าหรับถนนผ่านหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 
ระยอง ได้แก่ ถนนสายเข้าน้อย-บ้านค่าย (ทล.3574) ขนาด 3 ช่องจราจร กว้างประมาณ 24.00 เมตร เขต
ทางกว้างประมาณ 32.00 เมตร  

▪ โครงการ Roechling ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00  
ข้อก าหนด/
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีเขียว” ซึง่ถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทชนบทและอตุสาหกรรม” ปัจจุบนับริเวณท่ีตัง้
ของทรัพย์สินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ และไม่มีโครงการพฒันาของภาครัฐ 

กรรมสิทธ์ิ : WHAVH เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง  
ภาระผกูพนั : ตดิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือท่ีปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้างต้น  
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(3) โครงการ Unilever  

 

ท่ีตัง้สินทรัพย์ : เลขท่ี 777, 777/1, 777/2 และ 777/3 ถนนเลียบคลองส่งน า้สุวรรณภูมิ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

รายละเอียด
สินทรัพย์  

: (1) สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 106329) โดยมีเนือ้ท่ีเช่าประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นับแต่วนัท่ี WHART 
คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) พร้อมค ามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ต่ออายุ
การเชา่อีก 30 ปี 

(2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน จ านวน 1 หลงั รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคารในโครงการ Unilever ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
16,152.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลังคาประมาณ 
10,000.00 ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 
เดือน 28 วนั นับแต่วนัท่ี WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) พร้อมค ามั่นของ 
WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้
หมายเหตุ : WHART จะมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาท่ี
ตอ่อาย ุจ านวน 50 ล้านบาท (ช าระเม่ือมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

คลงัสินค้า Unilever Asia Private Limited 
Unilever Thai Holding Limited 
Unilever Thai Trading Limited 

16,152.44 30 พฤศจิกายน 2567 
ลานจอดรถ 2,983.29 30 พฤศจกิายน 2567 
พาเลท 15,714 พาเลท 30 พฤศจิกายน 2567 
หลงัคา อยู่ระหว่างจดัหาผู้ เช่า 10,000  

 

หมายเหต ุ - พืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสินค้า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติม WHART จะจดัหาผลประโยชน์
โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ที่หลังคาดังกล่าว เพ่ือใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติม พร้อมทัง้ค ามัน่ของ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว 
คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 - 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8  หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามั่น
ในคราวใด WHA ยังคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตาม
สญัญาเชา่พืน้ที่ที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(3) กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ของที่ดนิและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ Unilever 

สถานะของ
สินทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย  พืน้ท่ีส านักงาน โถงโรงงาน คลังสินค้า พร้อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณปูโภคโครงการ อายอุาคารประมาณ 5 ปี  

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนเลียบคลองส่งน า้สุวรรณภูมิ ขนาด 3 ช่องจราจร กว้างประมาณ 9.00 
เมตร เขตทางกว้างประมาณ 15.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์  

▪ โครงการ Unilever ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00 และพืน้ท่ีหลงัคา
ยงัไม่มีผู้ เช่า 
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ข้อก าหนด/
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า” ปัจจุบนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ และไม่มีโครงการพฒันาของภาครัฐ  

กรรมสิทธ์ิ : WHA เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง 
ภาระผกูพนั : ▪ ตดิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือท่ีปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้างต้น 

▪ ท่ีดินบางส่วนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 106329 ติดภาระผูกพันแบ่งเช่ามีก าหนด 30 ปี กับ KAsset ในฐานะทรัสตี
ของ WHART ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

 

(4) โครงการ WHA DAIWA  

 

ท่ีตัง้สินทรัพย์ : เลขท่ี 444, 444/1, 444/12, 444/14-18 หมู่ท่ี 7 แยกจากถนนเลียบคลองส่งน า้สุวรรณภมูิ ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

รายละเอียด
สินทรัพย์  

: (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30897, 128088) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 75-2-8.80 ไร่ 
(2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ WHA DAIWA ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา ประมาณ 61,482.00 ตร.ม. โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่า ดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

A1 TST Sunrise Service , Ltd. 4,578 31 มกราคม 2563  
A2 TST Sunrise Service , Ltd. 4,578 31 พฤษภาคม 2562 
A3 TST Sunrise Service , Ltd. 4,556 31 มกราคม 2563  
A4 TST Sunrise Service , Ltd. 4,556 31 พฤษภาคม 2562 
A5 TST Sunrise Service , Ltd. 4,578 31 มกราคม 2563 
A6 อยู่ระหว่างจดัหาผู้ เช่า 4,578 - 
B1 LF Logistics (Thailand) Limited 4,578 30 เมษายน 2563 
B2 LF Logistics (Thailand) Limited 4,578 30 เมษายน 2563 
B3 LF Logistics (Thailand) Limited 4,556 30 เมษายน 2563 
B4 LF Logistics (Thailand) Limited 4,556 30 เมษายน 2563 
B5 LF Logistics (Thailand) Limited 4,578 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

โดยปัจจบุนัเป็นสญัญา
เช่าเดือนตอ่เดือน 

B6 LF Logistics (Thailand) Limited 4,578 31 ตลุาคม 2563 
C1 LF Logistics (Thailand) Limited 1,627 31 สิงหาคม 2570 

C1, C2 LF Logistics (Thailand) Limited 6,638 31 สิงหาคม 2570 
D1 อยู่ระหว่างจดัหาผู้ เช่า 4,818 - 
D2 Central Restuarants Group Co.,Ltd 5,118 30 มิถุนายน 2562 

 รวม 73,049  
หลงัคา อยู่ระหว่างจดัหาผู้ เช่า 61,482 - 

 

หมายเหต ุ - WHA และ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทัง้ 
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WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่หลังคาที่ยังไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่ WHART เข้า
ลงทุน เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA 
Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป เว้นแต่ในช่วงเวลา 3 ปี หรือ 25 ปี WHA สามารถจดัหาผู้ เช่า
มาเชา่หลงัคาได้ โดยมีระยะเวลาเชา่ไมน้่อยกวา่ระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปี หรือ 25 ปี  
 

นอกจากนี ้WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบั WHA ในอนัที่จะเชา่หลงัคา
ดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าและอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าที่ WHA ช าระค่าเช่า
หลังคาให้แก่ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมา
ให้แก่ WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่ 

 - พืน้ที่อาคารคลังสินค้า A1, A3 และ A5 ซึ่งสัญญาเช่าจะครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่  31 
มกราคม 2563 รวมไปถึงพืน้ที่อาคารคลังสินค้า B1, B2, B3 และ B4 ซึ่งสญัญาเช่าจะครบก าหนด
อายกุารเช่าในวนัที่ 30 เมษายน  2563 และพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า B6 ซึง่สญัญาเช่าจะครบก าหนด
อายกุารเช่าในวนัที่ 31 ตลุาคม 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่อ
อายุสัญญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่ าเช่า 
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ) ช าระค่าเช่าส าหรับช่วง
ระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแต่
กรณี) แต่ไมเ่กินวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่ WHART 
จะเข้าท ากบั WHA และ WHA Daiwa  ตอ่ไป 

(3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA DAIWA 

สถานะของ
สินทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย พืน้ท่ีส านักงาน โถงโรงงาน คลังสินค้า พร้อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณปูโภคโครงการ อายอุาคาร A, B และ D ประมาณ 3 ปี และอาคาร C ประมาณ 1 ปี 

▪ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนเลียบคลองส่งน า้สุวรรณภูมิ ขนาด 3 ช่องจราจร กว้างประมาณ 9.00 
เมตร เขตทางกว้างประมาณ 15.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์  

▪ โครงการ WHA DAIWA ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 87.14 และพืน้ท่ีหลงัคา
ยงัไม่มีผู้ เช่า 

ข้อก าหนด/
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า” ปัจจุบนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ และไม่มีโครงการพฒันาของภาครัฐ 

กรรมสิทธ์ิ : WHA Daiwa เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง  
ภาระผกูพนั : ▪ ตดิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือท่ีปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้างต้น  

▪ โฉนดเลขท่ี 30897 และ 128088 อยู่ระหวา่งจ านองกบัสถาบนัการเงิน* 
▪ บางส่วนของโฉนดเลขท่ี 128088 ตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน า้ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30897, 
128089 และ 128090  

▪ บางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30897 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มี
คา่ตอบแทน) เร่ือง ทางเดนิ ทางรถยนต์ ของที่ดนิโฉนดเลขท่ี 143044   

หมายเหตุ * ภาระผูกพันดงักล่าวจะถูกปลดจ านองก่อนการเข้าลงทุนของ WHART โดยถือเป็นหนึ่งในเง่ือนไข
ของการเข้าลงทนุในครัง้นี ้
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(5)  โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2)  

 

ท่ีตัง้สินทรัพย์ : เลขท่ี 333/9 – 13 หมู่ท่ี 3 ถนนเสาธงกลาง-จรเข้ใหญ่ แยกจากถนนเทพรัตน (ทล.34) กม.23 ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

รายละเอียด
สินทรัพย์  

: (1) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดิน 5 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945)  และสิทธิการ
เช่าท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 22993) รวมเนือ้ท่ีดินเช่าและเช่าช่วงประมาณ 57-0-89.25 ไร่ มีก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวันท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับแต่วนัท่ี WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเตมิ (ภายในวนัท่ี วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

(2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) จ านวน 
2 หลัง (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
ส านักงาน จ านวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628.00 ตารางเมตร มี
ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิน้สุดวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับแต่วนัท่ี WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเตมิ (ภายในวนัท่ี วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าดงันี ้

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

C Central JD Commerce Limited 20,938 11 ตลุาคม 2564 
E Aristan Kicthen Limited 2,406 30 เมษายน 2577 
H SCommerce (Thailand) Co.,Ltd 27,284 15 ตลุาคม 2567* 
 รวม 50,628  

 

หมายเหต ุ * อาคาร H ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 
ก่อนวันที่ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 (WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม ภายใน
วนัที่ 1 มกราคม 2563) ทัง้นี ้ผู้ เชา่อาคาร H มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 5 ปี 

(3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN บางนา-
ตราด กม. 23 (เฟส 2) 

สถานะของ
สินทรัพย์ 

: ▪ ภายในอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย พืน้ ท่ีคลังสินค้า ส านักงาน พร้อมงานระบบประกอบอาคารและ
สาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร C ประมาณ 8 เดือน อาคาร E ประมาณ 3 เดือน และอาคาร H อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัท่ี WHART คาดวา่จะลงทนุ 

▪ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเทพรัตน (ทล.34) ขนาด 12 ช่องจราจร กว้างประมาณ 36.00 เมตร เขตทางกว้าง
ประมาณ 80.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ ถนนสายรอง ได้แก่ ซอยเสาธงกลาง-จรเข้
ใหญ่ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 8.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 14.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนภายในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 
ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 8.00 เมตร เป็นทางส่วนบคุคล ทัง้นี ้ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าของ
โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ได้แก่ WHA KPN Alliance ไม่มีปัญหาด้านทางเข้า-ออก
ส าหรับโครงการดงักล่าว เน่ืองจาก WHA KPN Alliance เป็นผู้ ทรงสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน
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รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 5731, 21943, และ 21944) ก าหนด 30 ปี ได้ด าเนินการให้เจ้าของท่ีดินท่ีเช่าจด
ทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ให้ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในทางเข้าออก เพ่ือให้ WHART 
สามารถใช้ประโยชน์ในทางเข้าออกส าหรับโครงการ WHA-KPN บางนาตราด กม. 23 ซึง่เป็นสินทรัพย์ท่ีลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ซึ่ง WHA KPN Alliance จะ
ด าเนินการให้เจ้าของท่ีดินจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ให้ WHART สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทางเข้าออกส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ซึง่เป็นทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้
นีด้้วย ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าช่วงที่ดนิท่ี WHART จะเข้าท ากบั WHA KPN Alliance ตอ่ไป 

▪ โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ปัจจุบัน มีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าและส านักงาน 
ร้อยละ 100.00  

ข้อก าหนด/
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า” ปัจจุบนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ และไม่มีโครงการพฒันาของภาครัฐ 

กรรมสิทธ์ิ : ▪ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 
21945  

▪ WHA KPN Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22993 และกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและ
ส านกังานท่ีตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944, 21945 และ 22993 

ภาระผกูพนั : ▪ ตดิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าตามรายช่ือท่ีปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้างต้น 
▪ ติดสัญญาเช่าท่ีดิน (บางส่วนของโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) ก าหนด 30 ปี 

ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด (ผู้ ให้เช่า) กับบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ผู้ เช่า) โดยมีอายุสัญญา
คงเหลือ ณ วนัท่ี WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) ประมาณ 24 ปี 

▪ ตดิสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ (บางส่วนของโฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 21943, 21944 และ 21945) ก าหนด 30 ปี 
ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ผู้ ให้เช่าช่วง) กับ WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วง) โดยมีอายุสัญญา
คงเหลือ ณ วนัท่ี WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) ประมาณ 24 ปี 

▪ ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 22993 ตดิจ านองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน* 
หมายเหต ุ* ภาระผูกพนัดงักล่าวจะถูกปลดจ านองก่อนการเข้าลงทนุของ WHART โดยถือเป็นหนึง่ในเง่ือนไข
ของการเข้าลงทนุในครัง้นี ้

 

1.2     ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ WHART ที่มุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน ที่มีความพร้อมในการก่อให้เกิดรายได้และเป็นทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 
ดงักลา่วตัง้อยูใ่นบริเวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนสง่ที่ส าคญัของประเทศ จะเอือ้ให้ทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ดงักลา่วเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยทรัพย์สินของกลุม่ WHA มีอตัราการเช่าพืน้ที่อาคาร (Occupancy Rate) 
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง นอกจากนี ้WHA ตกลงว่าจะช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงานที่ยังไม่มีผู้ เช่าให้แก่ 
WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี และตกลงวา่จะเข้าเป็นผู้ เช่าพืน้ที่เช่าหลงัคาของโครงการ Unilever รวมระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 
WHART เข้าลงทนุ  รวมทัง้ ตกลงจะช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าหลงัคาของโครงการ WHA DAIWA ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัแต่วนัที่ WHART เข้าลงทุน ตลอดจน ช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA DAIWA ที่
สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายกุารเช่าก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) 
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งจะท าให้ WHART มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ทันทีภายหลงัการเข้าลงทุนใน
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ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ครัง้นี ้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความนา่สนใจของ WHART ให้แก่นกัลงทนุโดยทัว่ไป จากการที่ WHART มี
ขนาดสินทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด และรายได้จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิ่มมากขึน้แล้ว ยงัช่วยให้
ประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกนั
ไมด้่อยกวา่เดิม 
 

ส าหรับการแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่ม WHA ที่ 
WHART จะเข้าลงทนุในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่วได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ ซึ่งอาจช่วยให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท า
รายการตามเปา้หมายที่วางไว้ เนื่องจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจพฒันาและให้บริการเช่า
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงาน รวมถึงเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของตนเอง (รวมถึงทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทุนครัง้นี)้ ขณะที่อตัราค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขส าคญัของสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทนุครัง้นี ้เหมือนกบัสญัญาแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิที่ WHART เข้าลงทนุครัง้แรก และการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4  
 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกบั WHA เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกั
ลงทนุในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม และอาจช่วยให้การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เพื่อเป็นหนึง่ในแหลง่เงินทนุในการซือ้
ทรัพย์สนิเพิม่เติมในครัง้นี ้มีโอกาสส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 
 

การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีจะช่วยให้ WHART ได้มาซึ่งแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่ก าหนดในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ของ 
WHART คือ ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี
ดงักลา่วมีเง่ือนไขส าคญัไมด้่อยกวา่เมื่อเทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และ
เงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่น (อ้างอิงตามข้อมลูที่เปิดเผยในสาธารณะ)  
 

1.2.2    เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ 
 

(1) การลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA  
 

ข้อดขีองการท ารายการ 
1.  เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้  

ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุ เป็นทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART 
ทันทีภายหลังการเข้าลงทุน เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีอัตราการเช่าพืน้ที่อาคาร (Occupancy Rate) เฉลี่ย 5 
โครงการ ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ เทา่กบัร้อยละ 81.81 (ไมร่วมพืน้ท่ีเช่าหลงัคา) อีกทัง้ WHA ตกลงวา่จะช าระคา่เช่า
พืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน ที่ยังไม่มีผู้ เช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี และช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่า
หลงัคาของโครงการ Unilever และโครงการ WHA DAIWA ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART เข้า
ลงทุน รวมทัง้ ช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA DAIWA ที่สญัญาเช่าจะครบ
ก าหนดอายกุารเชา่ก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัช าระคา่เชา่ (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กิน
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาตกลงกระท าการ (รายละเอียดตามที่ปรากฏใน
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สว่นที ่1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ นอกจากนี ้โครงการดงักลา่วยงัมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ WHART อยา่ง
ตอ่เนื่องไปในอนาคต เนื่องจากข้อได้เปรียบของทรัพย์สนิและปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ เช่น  
o ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 3 โครงการ และจงัหวดั

ชลบรีุ จ านวน 2 โครงการนัน้ เป็นอาคารคลงัสนิค้าหรือโรงงานที่มีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่และจงัหวดัที่มีโรงงานอตุสาหกรรม
ตัง้อยู่เป็นจ านวนมากและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ และท่าเรือน า้ลกึแหลม
ฉบงั อนัเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าที่ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ โดย
ข้อมลูตลาดคลงัสนิค้าให้เช่าโดยทัว่ไป ซึ่งอ้างอิงข้อมลูจากงานวิจยัตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่จดัท าโดยบริษัท 
ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ระบุว่า ณ ปลายปี 2561 อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(Occupancy Rate) คลังสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ และชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ 
WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัอตัราการเช่าพืน้ที่ปี 2560 ขณะที่อปุสงค์ความต้องการ
ใช้พืน้ที่คลงัสินค้าในอนาคตของจังหวดัต่างๆ ดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตขึน้ตามการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 และปัจจัยสนบัสนุนจากแนวโน้มการขยายตัวของการ
ลงทนุภาคเอกชน และการผลกัดนัการลงทุนใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ ซึ่งจะสง่ผลให้คลงัสินค้าในท าเล
ใกล้แห่งผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรมเดิม พืน้ท่ีในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ภายใต้การสนบัสนุนของ
รัฐบาล พืน้ท่ีโดยรอบพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : “EEC”) รวมทัง้ 
คลงัสินค้าในท าเลใกล้ตลาดผู้บริโภค เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัศนูย์กลางการเติบของแตล่ะภมูิภาค 
เช่น ชลบรีุ มีความต้องการเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าเพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็นต้องการเช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าเพื่อใช้เป็นศนูย์กระจาย
สนิค้าและเป็นศนูย์กลางรองรับการขยายตวัของตลาดการค้าออนไลน์ (ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
ธุรกิจคลงัสนิค้าให้เช่า ปรากฎในข้อ 4 ของเอกสารแนบ 1 ในรายงานฉบบันี)้ 

 

อุปสงค์ อุปทาน และอตัราการเช่าคลังสนิค้าให้เช่า ปี 2560 - 2561  
จ าแนกตามจังหวดัซึ่งเป็นที่ตัง้ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 

จงัหวดั 
ปี 2560 ปี 2561 

อุปทาน  
(ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
 (ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(%) 

อุปทาน 
 (ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
 (ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(%) 

สมทุรปราการ 1,528,960 1,411,663 92.3 1,596,328 1,435,067 89.9 
ชลบรีุ 967,706 677,149 70.0 1,027,763 773,278 75.2 

   ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

o อาคารคลงัสินค้าอยู่ในสภาพดี มีอายอุาคารประมาณ 2 เดือน – 5 ปี (นบัแต่วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ) 
รวมทัง้ ภายในโครงการมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบระบายน า้ ระบบป้องกนัไฟไหม้และดบัเพลิง ระบบระบายอากาศ เส้นทาง
คมนาคมเพื่อใช้ในการเข้าออกทรัพย์สนิ  นอกจากนี ้บริเวณโดยรอบท่ีตัง้ทรัพย์สนิพบวา่ เป็นที่ตัง้ของชมุชนและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม สนามบิน สถาบนัการศึกษา ทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วน 
โรงพยาบาล โรงไฟฟา้ ตลาด เป็นต้น  

ด้วยศกัยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ที่กลา่วมาข้างต้น ดงันัน้ ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ของ WHA จะส่งผลให้ WHART จะมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ ซึ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานท่ีเติบโต
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ขึน้ของ WHART ในอนาคตอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว (กรณีทรัพย์สินดังกล่าวมีอัตราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy 
Rate) และอตัราคา่เช่าเป็นไปตามแผนงานที่ WHART วางไว้) 
 

2. ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยเดิมในปีแรกภายหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ในครัง้นีจ้ะไม่ด้อยลงกว่าเดิม  
จากประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์
จะเข้าลงทุน) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จัดเตรียมโดย WHAREM โดยผ่านการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีคือ 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด พบว่า ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ผู้ ถือ
หนว่ยเดิมจะได้รับอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยในปีแรกที่ 0.79 บาทตอ่หนว่ย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 
0.02 บาทต่อหน่วย) ซึ่งสงูกวา่กรณีที่ไม่ได้เข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่มีอตัราผลตอบแทนในปีแรกที่ร้อยละ 0.78 บาท
ตอ่หนว่ย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.01 บาทตอ่หนว่ย) โดยมีรายละเอียดของประมาณการงบก าไรขาดทนุ
และการปันสว่นแบง่ก าไร ดงันี ้ 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
(หน่วย: ล้านบาท) 
1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

อสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีมีอยู่เดมิ  

อสังหาริมทรัพย์ 
หลังการลงทุนเพิ่ม  

รายได้ 2,337.88 2,703.02 
คา่ใช้จ่าย* 331.22 380.16 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 286.14 313.51 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
บวกกลบั: ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 92.77 109.87 
บวกกลบั: ภาษีมลูค่าเพิ่มรอขอคืน 25.46 59.63 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 1,838.75 2,178.85 
ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ) ** 95 95 
จ านวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) 2,248.45 2,603.64*** 
การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท) 0.78 0.79 
หมายเหต ุ *  ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดิน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าใช้จ่ายใน

การบริหารกองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ่าย 
**   ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนท่ีอัตราร้อยละ  95 ของเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ ซึง่ค านวณจากก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน  ปรับปรุงด้วยรายการ
สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายได้จากค่าเช่าและ
บริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง ค่าเช่าที่ดินท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง ดอกเบีย้ค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ล่วงหน้า และก าไรหรือขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์จากการประเมินมลูค่าประจ าปี 
(ถ้ามี) 

              ***  จ านวนหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเท่านัน้ จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสุดท้าย 
อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากบั ท่ีประมาณการนีไ้ว้ได้ จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีใช้เป็นตวัเลขอ้างอิงนีค้ านวณมาจากราคา
ทรัพย์สินท่ีลงทนุท่ี 4,880.25 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 12 บาทตอ่หน่วย          

 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทบทวนประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรข้างต้นในส่วนที่
เพิ่มเติมจากการลงทุนครัง้นีแ้ล้ว ไม่พบเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อีกทัง้ประมาณการดังกล่าว
สอดคล้องกบัประมาณการท่ีจดัท าโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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3. เพิ่มขนาดสินทรัพย์และรายได้ของ WHART เพื่อสร้างความน่าสนใจของ WHART ต่อนักลงทุน 
ภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ WHART จะมีสินทรัพย์และรายได้เพิ่มขึน้ โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 
33,132.62 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินของ WHART ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) เป็นประมาณ 
38,012.87 ล้านบาท และมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ประมาณ 364.82 ล้านบาทต่อปี จากสินทรัพย์เดิมที่มี
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการประมาณปีละ 2,335.83 ล้านบาท (จากงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สถานการณ์สมมติ ส าหรับปีตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ที่จดัเตรียมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต) ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์และรายได้ของ WHART จากการเข้าลงทนุในครัง้นี ้อาจ
มีส่วนช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่และความน่าสนใจในการลงทุนต่อนักลงทุน ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่
เพิ่มขึน้นัน้ เป็นปัจจยัหนึง่ที่อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  
  

4. เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของ WHART 
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้าลงทนุครัง้นี ้ สอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของ WHART ซึ่งก าหนดที่จะ
มุ่งเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และ
อาคารโรงงาน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้ เนื่องจากโครงการทัง้หมดเป็นโครงการอาคาร
คลังสินค้าให้เช่าที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจะมีอัตราการเช่าพืน้ที่อาคารปัจจุบันเฉลี่ยของ 5 โครงการ ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนที่ร้อยละ 81.81 (ไม่รวมพืน้ที่เช่าหลงัคา) อีกทัง้ WHA ตกลงว่าจะช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังาน ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าให้แก่ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี และช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าหลงัคาของโครงการ 
Unilever และโครงการ WHA DAIWA ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ี WHART เข้าลงทนุ รวมทัง้ ช าระ
คา่เช่าพืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA DAIWA ที่สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายกุารเช่าก่อน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กินวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการท ารายการ 
1. เพิ่มภาระกู้ยมืเงนิและภาระดอกเบีย้กับสถาบันการเงนิ  

กรณีที่ WHART ได้รับเงินจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหม่ในการเพิ่มทนุได้ตามจ านวนและมีการเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ในครัง้นี ้ WHART จะมีภาระหนีส้ินเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สงูสดุตามมติคณะกรรมการท่ีไม่เกิน 1,670 
ล้านบาท สง่ผลให้ WHART มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 11,136.96 ล้านบาท และมีอตัราสว่น
หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สนิทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 29.30 (จากเดิม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  WHART มีเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินสทุธิ จ านวน 9,466.96 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 
28.57)  ซึง่ไม่เกินกว่าข้อปฎิบตัิทางการเงิน (Financial Covenants) ของสญัญาเงินกู้ของทรัสต์ ซึง่ก าหนดให้ผู้กู้ จะต้อง
ด ารงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ไมเ่กินร้อยละ 35.00 
 

ทัง้นี ้แม้วา่การเข้าท ารายการในครัง้นี ้WHART จะใช้แหลง่เงินทนุบางสว่นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในอนาคตของ WHART ภายหลงัการเข้าท ารายการ (กรณีการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเข้าลงทนุในครัง้นี ้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวา่ WHART 
จะมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวนเพียงพอตอ่การช าระดอกเบีย้และช าระคืนเงินกู้ยืมดงักลา่วได้  
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2.  ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์  
ตามที่ WHART จะขออนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 ในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ โดยออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหล่งเงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมนัน้ WHAREM จะจดัสรรหน่วยทรัสต์
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี  ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่ งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(Preferential Offering) และจะจัดสรรเสนอขายให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกับสว่นที่
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย (กรณีได้รับการอนมุตัิจาก
ผู้ ถือหน่วย) และส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) ตามที่ เห็นสมควร ทัง้นี ห้ากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่บุคคลทั่วไป (Public Offering) จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรหรือไมก็่ได้ 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทกุรายใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ใหม่ในการเพิ่มทนุของ WHART ครัง้นี ้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในด้านสดัสว่นการถือหน่วย (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการจดัสรรตามสดัสว่นให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) จากการเพิ่มทุน 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
สัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ที่ลดลง 

(Control Dilution) (ร้อยละ) 
กรณีที ่1   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิทัง้หมดใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ใหม่

ในการเพิ่มทนุท่ีร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิม่ 
7.97 

กรณีที่ 2   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิทัง้หมดไมไ่ด้ใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์
ใหมใ่นการเพิ่มทนุ  

15.94 

 

ทัง้นี ้ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกั
ลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตรา
ผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) 
ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) ซึ่งในกรณีที่ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต ่ากว่า
ราคาหนว่ยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

 

3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เข้าลงทุนได้ตามแผนงานที่วางไว้  
กรณี WHART ไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทนุในครัง้นีไ้ด้ตามแผนงานที่วางไว้  
ซึง่อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งในการประกอบธุรกิจคลงัสนิค้าให้เช่า เช่น   
o ไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ทีย่งัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่ WHA 

ตกลงเป็นผู้ช าระค่าเช่าแทน เป็นระยะเวลาเช่า 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา
อาคารคลงัสินค้า (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) ซึ่งทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ยังไม่มีผู้ เช่าในปัจจุบัน (เฉพาะ
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อาคารคลงัสินค้า) มีสดัส่วนร้อยละ 18.19 ของพืน้ที่เช่าคลงัสินค้าทัง้หมดของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทุนครัง้นี ้
นอกจากนี ้อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA DAIWA ที่ WHA หรือ WHA Daiwa ตกลงเป็นผู้ช าระค่าเช่าให้แก่ 
WHART ภายหลงัสญัญาเช่าปัจจุบนัสิน้สดุลง จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัตกลงต่ออายกุารเช่าและช าระค่า
เช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งพืน้ท่ีของอาคารดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.56 ของ
พืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิค้าทัง้หมดของกลุม่ WHA ที ่WHART จะเข้าลงทนุครัง้นี ้

o ผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญาเชา่และ WHART ไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าเดมิได้ ซึง่จะสง่ผลให้อตัราการ
เช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากสญัญาเช่าคลงัสินค้าของทรัพย์สินกลุม่ WHA ที่มี
อยูใ่นปัจจบุนั พบวา่มีอายสุญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย 3.84 ปี นบัจากวนัที่คาดวา่ WHART จะเข้าลงทนุ  (ไม่รวมสว่นที่ 
WHA ตกลงจะช าระคา่เช่าแทน กรณีไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ และระยะเวลาในการตอ่อายกุารเช่า) 

o การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการและดแูลรักษาทรัพย์สนิในอนาคต เพื่อปรับปรุงสภาพทรัพย์สินที่อาจ
มีความทรุดโทรมตามอายกุารใช้งานที่เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น เกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยั เช่น การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการแขง่ขนั
ที่รุนแรงจากการเพิ่มขึน้ของอุปทานอาคารคลงัสินค้าในบริเวณพืน้ที่ตัง้ของทรัพย์สินที่ จะเข้าลงทุน การขาดแคลน
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในธุรกิจ เป็นต้น โดยในกรณี WHART ไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA ได้ตามแผนงานที่วางไว้  ย่อมส่งผลกระทบต่อระดบัและความต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ WHART และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

 

4. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน
โครงการ Unilever  
กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ Unilever อีก 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลา
การเช่าส่วนแรกได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม จะส่งผลกระทบให้ WHART สญูเสียโอกาสที่จะได้รับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
จากทรัพย์สินดังกล่าวในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก WHA ตกลงจะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 
106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึง่เป็นที่ดินที่ตัง้ของโครงการ Unilever รวมทัง้ทรัพย์สนิอื่นที่เช่าของโครงการดงักลา่ว
มาจ านองเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ WHA ที่ให้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าแก่ WHART 
(รายละเอียดสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าทรัพย์สินและร่างสญัญาจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดงักล่าว ปรากฏใน
สว่นที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ โดยมีวงเงินจ านองไม่สงูกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ตามวิธีคิด
จากรายได้ (Income Approach) ของโครงการ Unilever ณ วันท่ี WHART จะเข้าลงทุน หรือวงเงินจ านองตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสญัญาในการให้สิทธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สินดงักลา่ว  WHA จะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่าตามสดัสว่นของมลูค่าคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลาการเช่าสว่นแรกและระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายทุี่เหลือต่อมลูค่า
คิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลาการเช่าทัง้หมด และกรณี WHA จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สญัญา WHA ตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่
ก าหนด ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิต่ออายุการเช่าแล้ว) นอกจากนี ้WHART สามารถ
ด าเนินการใช้สิทธิใดๆ ตามกระบวนการและขัน้ตอนทางศาลเพื่อบงัคบัจ านองทรัพย์สินเช่า เพื่อช าระความเสียหายที่เกิดขึน้
ได้ โดย WHART จะมีบุริมสิทธิเหนือเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของทรัพย์สินที่จ านอง โดยหากจ านวนเงินสทุธิที่ได้จาก
การขายดงักลา่วน้อยกว่าค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว  WHA ยงัคงรับผิดชดใช้เงินเสียหายในจ านวนที่ยงัคงขาดตามความ
เสียหายที่เกิดขึน้จริงต่อ WHART จนครบถ้วน ซึ่งเง่ือนไขตามสญัญาจ านองดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อ 
WHART จากการไมส่ามารถใช้สทิธิในการตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ Unilever ได้ในระดบัหนึง่ 
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5. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้าที่เพิ่มเติม กรณีสัญญาเช่าที่ดินหลักหรือสัญญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หน่ึงของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง  
ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ซึ่ง WHART จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สอง 
สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร และกรรมสิทธ์ิในงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ โดยสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่า
ช่วงทรัพย์สินดงักลา่วมีอายปุระมาณ 24 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ ซึง่การที่ WHART ลงทนุในสทิธิการ
เช่าช่วงที่ดินทอดที่สองนัน้ สง่ผลให้ WHART มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในกรณีสญัญาเช่าที่ดินหลกั (ระหว่างเจ้าของที่ดิน
และ KPN Land) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง KPN Land กับ WHA KPN Alliance) ของโครงการ WHA 
KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ซึ่งอาจสง่ผลให้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สองโครงการดงักลา่วของ WHART ครัง้นี ้มีความเสี่ยงที่จะถกูยกเลิกหรือ
สิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงได้ และสง่ผลให้ WHART ไม่อาจใช้ และ/หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงได้ อนัจะส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์และรายได้ของ WHART อย่างไรก็ดี WHART ก าหนดเง่ือนไขในการเข้า
ลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) จะเกิดขึน้เมื่อบริษัท ท๊อปวิว บิสซิเนส จ ากัด (เจ้าของที่ดิน) 
KPN Land (ผู้ เช่าที่ดินหลกั) และ WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญา 
รวมทัง้ ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และ KPN Land) หรือสญัญา
เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง KPN Land และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่ KPN Land หรือ WHA KPN 
Alliance ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ซึ่งเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในโครงการดงักลา่วได้ระดบั
หนึ่ง อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขการเข้าลงทุนดังกล่าว อาจท าให้ WHART มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม หาก WHART ต้องเข้า
ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาหรือเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าที่ดินโดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (แล้วแต่กรณี) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ หรือการลงทนุในสทิธิการเช่า หรือการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงทอดที่หนึง่  
 

โครงสร้างการเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) 

6. ความเสี่ยงจากข้อก าหนดในสัญญาเช่าของโครงการ DTS   

ตามสญัญาเช่าโครงการ DTS ระหว่าง WHAVH กบัผู้ เช่าปัจจุบนั ก าหนดให้ผู้ เช่ามีสทิธิที่จะเลอืกซือ้ทรัพย์สนิท่ีเช่า (Pre-
Emptive Right to Buy Leased Property) ภายหลงัสิน้สุดปีที่ก าหนดตามระยะเวลาการเช่าที่ระบุในสญัญา โดยแจ้ง
ข้อเสนอให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหลังจากผู้ ให้เช่าได้รับแจ้งข้อเสนอ ผู้ ให้เช่าจะเปิดโอกาสให้
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บคุคลภายนอกซึง่มิใช่บคุคลที่เป็นคูแ่ขง่หรือมีความเก่ียวข้องกบัคูแ่ขง่ของผู้ เช่าเสนอราคาซือ้ทรัพย์สนิด้วย ทัง้นี ้ราคาที่ผู้
เช่าจะซือ้ทรัพย์สินจากผู้ให้เช่าจะเป็นราคาใดราคาหนึง่ที่สงูกวา่ระหวา่งราคาที่มีบคุคลภายนอกเสนอให้แก่ผู้ให้เช่า หรือ
ราคาตลาดโดยเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตัง้โดยคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่าย) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งภายหลงั WHART ลงทุนในทรัพย์สินนี ้WHART จะผูกพันตาม
เง่ือนไขในสญัญาเช่าดงักลา่ว ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ เช่ามีการใช้สิทธิในอนาคต ซึ่งจะสง่ผลให้ WHART อาจเสยีโอกาสที่จะได้รับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายปีจากผู้ เช่า อย่างไรก็ดี WHART จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินดงักลา่วใน
วนัท่ีขายสินทรัพย์ทดแทน โดยราคาดงักลา่วจะเป็นราคาใดที่สงูกว่าของหลกัการก าหนดราคาที่ระบุข้างต้น โดยมีวิธีที่
อ้างอิงจากราคาตลาดเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์อิสระสองราย ซึ่งเป็นหลกัการก าหนดราคา
เดียวกบัที่ WHART ท าการซือ้สนิทรัพย์ในครัง้นีท้ี่อ้างอิงจากราคาของผู้ประเมินราคาอิสระเช่นกนั ทัง้นี ้ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาเฉลี่ยสองรายในอนาคต ขึน้อยู่กับหลายปัจจยั เช่น สภาวะอตุสาหกรรม อปุสงค์หรืออปุทานของอาคาร
คลงัสินค้าในบริเวณดงักลา่ว ความคาดหวงัผลตอบแทนของนกัลงทนุ หรือสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดงันัน้ ราคาประเมิน
และเงินที่ WHART จะได้รับจากการขายทรัพย์สนิดงักลา่ว อาจน้อยกวา่หรือมากกวา่มลูคา่ที่ WHART ลงทนุในครัง้นี ้

 

7. เกิดการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เพิ่มขึน้ 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินดงักลา่ว และ
การให้ WHA เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาโครงการ Unilever สง่ผลให้ WHART เกิดการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลที่เก่ียว
โยงกับผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบนั รวมทัง้ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ใน
การท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA รวมทัง้ การเจรจา
ตอ่รองค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการเจรจาต่อรองเง่ือนไขของสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคา
โครงการ Unilever (ข้อดีข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของกลุม่ WHA และการแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ปรากฏในข้อ 1.2.3 ของรายงานฉบบันี)้ 
 

8. ความเสี่ยงในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนการท ารายการไม่เป็นผลส าเร็จ 

เนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้มีเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องบรรลผุลส าเร็จก่อนการเข้าท า
รายการหลายประการ เช่น  
o ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต้องมีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม รวมถึงมีมติอนุมัติ

ส าหรับการด าเนินการในเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดงักลา่ว เช่น การเพิ่มทุนโดยการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมต่อ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและนกัลงทนุ การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นต้น 

o ทรัสตีให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
o เจ้าของทรัพย์สนิต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของตนให้ขายทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมส าหรับการ
ลงทนุโดย WHART ซึ่งรวมถึงประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจ านอง
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัสถาบนัการเงิน 

ดงันัน้ กรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนการเข้าท ารายการดงักลา่วไม่บรรลผุลส าเร็จ WHART ต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าท ารายการโดยสญูเปลา่ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน  คา่จดัท ารายงาน
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์ เป็นต้น 
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เปรียบเทียบข้อดข้ีอด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและบุคคลภายนอก 
 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
1. คุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมจากประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของกลุ่ม WHA 
เนื่องจากทรัพย์สินของบุคคลที่เก่ียวโยงกันที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ซึ่ง
เป็นผู้ ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ทรัพย์สินที่ WHART มีความประสงค์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้นี ้ เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่ก่อสร้างขึน้ตามรูปแบบและมาตรฐานการพฒันาอาคารคลงัสินค้าและ
โรงงานที่มีคณุภาพสงู โดยมีโครงสร้างและพืน้อาคารท่ีแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว ซึ่งเป็นแนวทาง
หลกัในการด าเนินธุรกิจของ WHA  อีกทัง้เป็นทรัพย์สนิที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านท าเล
ที่ตัง้ ซึง่อยู่ในเขตจงัหวดัที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก และอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจและแหลง่คมนาคมขนสง่ที่ส าคญัของประเทศ เช่น สนามบินสวุรรณภมูิ ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั เป็นต้น ซึ่งเป็น
แนวทางหลกัในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่าของ WHA ที่มุ่งเน้นในท าเลที่มี
ศกัยภาพในการเป็นศนูย์กระจายสนิค้าหรือสนบัสนนุงานด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ  

 

2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
เนื่องจาก WHART และกลุ่ม WHA มีประสบการณ์ในการด าเนินการซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกันมาก่อน โดย WHA ได้
จ าหน่ายทรัพย์สินประเภทโครงการคลงัสินค้าให้เช่าแก่ WHART ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา อีกทัง้ ปัจจุบัน 
WHA ยังท าหน้าที่เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ด้วยประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกนัระหวา่ง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่นมา ย่อมท าให้การประสานงานและการด าเนินการตา่งๆ ในการเข้า
ลงทุนในทรัพยสินของกลุ่ม WHA เพิ่มเติมในครัง้นี ้มีความคล่องตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก  
 

3. มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินต ่ากว่า 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินของบคุคลเก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ 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 ในปัจจุบนั (เนื่องจาก WHA เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ WHAREM) นัน้ อาจก่อให้เกิด
ข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ตา่งๆ กบักลุม่ WHA ทัง้ในสว่นราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม  
 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิและอปุกรณ์หลกัของทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิม่เติม (ตามข้อก าหนดในประกาศ สร.26/2555)  ขณะที่ราคาในการเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้อ้างอิงจากราคาประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้าท ารายการ
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ที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ (โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการ) และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการ
ด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
ไม่เกิดการท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบนั  รวมทัง้ ไมเ่กิดข้อ
สงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ตา่งๆ กบัผู้ขายทรัพย์สนิซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 
 

ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1. การเข้าท ารายการกบับุคคลภายนอก ซึ่ง WHART และ/หรือ WHAREM ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันมา

ก่อน อาจท าให้ WHART และ/หรือ WHAREM ต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของบคุคลภายนอกมากกวา่เมื่อเทียบกบัการเข้าท ารายการกบักลุม่ WHA เช่น การ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สนิ การเจรจาตอ่รองราคาและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ เป็นต้น  
 

2. การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อาจท าให้ WHART และ/หรือ WHAREM มีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้
บคุคลภายนอกดงักล่าวเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินดังกล่าวภายหลงัการเข้าลงทุน ส่งผลให้ WHART และ/หรือ WHAREM อาจมีภาระหน้าที่เพิ่มขึน้ในการ
ประสานงานกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์หลายราย และ/หรืออาจมีความใช้จ่ายเก่ียวกับค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สงูกวา่เมื่อเทียบกบัการมีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพียงรายเดียว ในทางกลบักนั กรณีที่ WHART และ/
หรือ WHAREM แต่งตัง้ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เดิมในปัจจบุนัเป็นผู้ บริหารจดัการทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก อาจ
สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ เนื่องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษาข้อมลูตา่งๆ ของทรัพย์สนิ 
 

3. มคีา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นคา่ธรรมเนียมในการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของทรัสต์ (Acquisition fee) ในอตัราที่
สงูกวา่กรณีการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

(2) การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

ข้อดีของการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
1. ประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกลุ่ม WHA ในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานมากกว่า 10 ปี รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่ WHA ด้วย
ตนเอง ดังนัน้ การแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้า
ลงทนุในครัง้นีต้่อไปในอนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิดงักลา่วได้ตอ่เนื่อง
และมีประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ มากกว่าเมื่อเทียบกบัการว่าจ้างบคุคลภายนอกอื่นมาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม 
WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้าลงทนุครัง้นี ้ 
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2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
ปัจจุบนั WHA ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิของ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ด้วยประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่านมา ย่อมท าให้การประสานงานและการด าเนินการต่างๆ 
เพื่อร่วมกนับริหารจดัการทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้มีความคลอ่งตวัมากกวา่เมื่อ
เทียบกบัการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว 
  

3. อัตราการเรียกเก็บค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHA มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่จะ
เรียกเก็บกับ WHART ครัง้นี ้กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน 
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ กบัอตัรา
คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ในปัจจบุนั ผู้จดัการกองทรัสต์เห็น
วา่อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานใน
ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเช่ียว
ช านาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญในการ
บริหาร จดัการ และมีทีมงานด้านตา่งๆ ท่ีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ WHA ถือวา่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการ
ค านวณคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 และ
ครัง้ที่ 4 ของกองทรัสต์ WHART  
 

ข้อด้อยของการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนในครัง้นี  ้ส่งผลให้ 
WHART เกิดการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบนั (ปัจจุบนั 
WHART ได้แต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินทัง้หมดของตน)  รวมทัง้ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็น
อิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการว่าจ้าง WHA 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดังกลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการ
ก าหนดไว้ตามคูม่ือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่การด าเนินการตา่งๆ ท่ีกลา่วมานีเ้ป็น
แนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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(3) การให้เช่าช่วงหลังคาโครงการ Unilever  
 

ข้อดีของการให้ WHA เช่าช่วงหลังคาโครงการ Unilever ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
อ้างอิงเง่ือนไขส าคัญของการให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของโครงการ Unilever พืน้ที่เช่า 10,000 ตร.ม. จากร่างสญัญาตกลง
กระท าการ ซึง่ WHA ตกลงจะเช่าพืน้ท่ีเช่าหลงัคาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย WHART ให้ค ามัน่จะให้เช่าพืน้ที่เช่าหลงัคาแก่ WHA
ตอ่ไปอีก 7 คราวๆ ละ 3 ปี และคราวที่ 8 เป็นระยะเวลา 1 ปี จนกวา่จะครบระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
ในอตัราค่าเช่า 3 บาท/ ตร.ม./ เดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ10 ทุก 5 ปี และหาก WHA ไม่ใช้สิทธิในคราวใด 
WHA ตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลอื 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบเง่ือนไขการเช่าช่วงพืน้ทีห่ลงัคาดงักลา่วกบั  
(1)  เง่ือนไขการให้เช่าพืน้ที่หลงัคาอาคารโรงงานของ GUNKUL พืน้ที่เช่า 600 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นที่ติดตัง้แผงโซล่าเซลล์แก่

บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ GUNKUL ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปีของ GUNKUL  
(2)  เง่ือนไขของสัญญาเช่าพืน้ที่หลังคาของโครงการ Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) พืน้ที่ เช่า 

23,976.30 ตร.ม. (ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เข้าลงทนุครัง้แรกของ WHART ที่มีผู้ เช่า 3 ราย ก่อนท่ี WHART จะเข้าลงทุน ได้แก่ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ ากัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ ากัด และบริษัท 
ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) พืน้ท่ีเช่า 9,120 
ตร.ม. (ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของ WHART ที่มีบริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จ ากดั 
เป็นผู้ เช่า ก่อนที ่WHART จะเข้าลงทนุ) และ  

(3)  เง่ือนไขการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีหลงัคาซึ่งไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ ตามสญัญาตกลงกระท าการเก่ียวกบัพืน้ที่
เช่าหลังคาระหว่าง WHART กับ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน ส าหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุน
ทรัพย์สนิเพิม่เติมครัง้ที่ 1 – ครัง้ที่ 4 และการลงทนุในโครงการ WHA DAIWA ซึง่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้ 

ซึง่ผลการเปรียบเทียบพบว่า มีอตัราค่าเช่าเท่ากนัที่ 3 บาท/ ตร.ม./ เดือน นอกจากนี ้อตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาอาคารคลงัสินค้าทกุ
แหง่ของ WHART ก าหนดให้มีการปรับคา่เช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี ขณะที ่GUNKUL ไมป่รากฎข้อมลูเง่ือนไขการปรับขึน้คา่เช่า 
 

ด้านเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลาการเช่า พบว่า การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาโครงการ Unilever ระยะเวลาเช่ารวม 25 ปี เท่ากับ
ระยะเวลาเช่าของสญัญาเช่าหลังคาโครงการ Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) และโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 61) ที่มีผู้ เช่าอยู่เดิมก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมทัง้ เท่ากบัระยะเวลาตามสญัญาตกลงกระท าการของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 – ครัง้ที่ 4 และการลงทนุในโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง 
WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ขณะที่ GUNKUL มีระยะเวลาให้เช่า 3 ปี 
 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของโครงการ Unilever แก่ WHA ที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ในครัง้นีข้อง WHART มีความเหมาะสม และไม่ท าให้ WHART เสียประโยชน์ เนื่องจากมีเง่ือนไขเทียบเคียง
ได้กบัสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาของบคุคลอื่น สญัญาให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาที่มีอยูเ่ดิมก่อนที่ WHART จะเข้าลงทนุ รวมทัง้ สญัญา
ตกลงกระท าการส าหรับพืน้ที่หลงัคาของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในช่วงที่ผ่านมา และร่างสญัญาตกลงกระท าการส าหรับ
พืน้ที่หลงัคาโครงการ WHA DAIWA ที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ซึ่งจะขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ WHART 
ครัง้ที ่1/2562 นี ้ 
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นอกจากนี ้การให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของโครงการ Unilever แก่ WHA ท าให้ WHART ได้รับรายได้ต่อเนื่องระยะยาวจากพืน้ที่
หลงัคาโครงการดงักลา่วตามเปา้หมายที่วางไว้ ในอัตราที่ไม่ด้อยกว่าการลงทนุในพืน้ท่ีหลงัคาของทรัพย์สนิที่ WHART ได้เข้า
ลงทนุในช่วงที่ผา่นมา 
 

ข้อด้อยของการให้ WHA เช่าช่วงหลังคาโครงการ Unilever ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
การเข้าท ารายการดังกล่าว ท าให้เกิดธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจุบนั และอาจเกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองราคาและ/หรือเง่ือนไขในการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามคู่มือการ
ปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานีเ้ป็น
แนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 

(2) การจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
 

ข้อดขีองการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
1. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 

ข้อตกลงเร่ืองการถือครองหน่วยทรัสต์ในร่างสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่ง WHA ตกลงเข้าถือและรักษาสดัส่วนการถือ
ครองหนว่ยทรัสต์ของ WHART ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของ WHART เฉพาะที่มีการออก
และเสนอขายในการเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 ของ WHART ครัง้นี ้ให้อยูใ่นความครอบครองของ WHA และ/หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตลอด 3 ปี นบัแต่วนัที่ WHART เข้าลงทนุนัน้ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุ
ภายนอก และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่น ในฐานะผู้ ถือหน่วยรายใหญ่รายหนึ่งของ WHART และเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่ WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้
 

2. การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์มีความชัดเจน 
ภายหลังจากจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิม (Right Offering) หรือเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายทัง้หมด จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ 
WHA โดยเมื่อรวมกับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมข้างต้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายทัง้หมด การจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
จะช่วยสร้างความชดัเจนตอ่การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนขายในครัง้นีม้ีโอกาส
ส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้ 

 

ข้อด้อยของการจดัสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุม่เดียวกนัของ WHA อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสดัสว่นการถือหน่วย ในกรณีผู้ ถือหน่วยเดิมไม่ได้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม หรือในกรณีได้รับการจดัสรรในสดัสว่นที่อาจน้อยกวา่กรณีที่ไม่มีการเสนอขายให้ WHA 
และ/หรือบุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA รวมถึงอาจเกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการ
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กองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือเง่ือนไขการเสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักลา่ว
จะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระของ WHAREM โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมแสดงความจ านงที่
จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินสทิธิ WHAREM อาจจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เกินสทิธิดงักลา่วตามเห็นสมควรพร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไมก็่ได้ 
 

(3) การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัทรัสตี  
 

ข้อดขีองการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสต ี
1. ข้อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีมีเงื่อนไขส าคัญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียง

กับเงนิกู้ยมืของกองทรัสต์อื่น 
 เง่ือนไขส าคัญต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ได้รับใน

ปัจจุบัน คล้ายคลึงกับเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ของ WHART ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีเง่ือนไขที่ส าคญัไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์
อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART และไม่ต้องน าทรัพย์สินที่ลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัใน
การกู้ยืม (อ้างอิงตามข้อมลูที่เปิดเผยในสาธารณะ) 

 

 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาข้อเสนอเงินกู้ยืมของสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินกู้ยืมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 5 นี ้ของ WHART โดยการเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมดงักล่าวกับเงินกู้ ยืมของ WHART 
ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึ
กนั โดยอ้างอิงจากข้อมลูที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานของแต่ละกองทรัสต์ อนัประกอบด้วยการ
ลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ของ WHART การลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) และการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้ 

 

เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืมส าหรับ
การลงทนุทรัพย์สนิ
เพิ่มเตมิครัง้ที่ 5  
ของ WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 4 ของ WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมส าหรับการลงทนุ
ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 

ของ AIMIRT4 

สถาบนัการเงินผู้ให้กู้  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบนั
การเงิน บริษัทประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัวินาศภยั 

และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใดท่ี
สามารถให้สินเช่ือแก่

กองทรัสต์ ซึง่อาจจะรวมถึง
ธนาคารกสกิรไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนั
การเงิน บริษัทประกนัภยั และ/
หรือบคุคลอื่นท่ีอาจให้สินเช่ือ

แก่กองทรัสต์ 
 

วงเงินกู้  วงเงินกู้ ท่ี 1: ไมเ่กิน 1,650 
ล้านบาท ส าหรับลงทนุ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม  
วงเงินกู้ ท่ี 2: ไมเ่กิน 1,650 

วงเงินกู้ ท่ี 1: ไมเ่กิน 1,750 
ล้านบาท ส าหรับลงทนุ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม  
วงเงินกู้ ท่ี 2: ไมเ่กิน 1,750 

ไมเ่กิน 600 ล้านบาท วงเงินกู้ ท่ี 1 : ไมเ่กิน 1,300 ล้าน
บาท เพื่อลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม 
วงเงินกู้ ท่ี 2 : ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ไมเ่กิน 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืมส าหรับ
การลงทนุทรัพย์สนิ
เพิ่มเตมิครัง้ที่ 5  
ของ WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 4 ของ WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมส าหรับการลงทนุ
ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 

ของ AIMIRT4 

ล้านบาท ส าหรับช าระคืน
วงเงินกู้ ท่ี 1 (Refinance) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 20 ล้าน
บาท ส าหรับการจ่ายคืนเงิน
คา่มดัจ าคา่เช่าและคา่ 
บริการของทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

ล้านบาท ส าหรับช าระคืน
วงเงินกู้ ท่ี 1 (Refinance) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 30 ล้าน
บาท ส าหรับการจ่ายคืนเงิน
คา่มดัจ าคา่เช่าและคา่ 
บริการของทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

เงินทนุหมนุเวียนในการบริหาร
และด าเนินการของกองทรัสต์ 
การซอ่มบ ารุงและปรับปรุง
ทรัพย์สินกองทรัสต์ 
วงเงินท่ี 3 : Bank Guarantee 
ไมเ่กิน 10 ล้านบาท เพื่อค า้
ประกนัการใช้สาธารณปูโภค
ของทรัพย์สินกองทรัสต์ 

อายสุญัญาเงินกู้  วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ไม่เกิน 1 
ปี (อายรุวมไมเ่กิน 2 ปี) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 180 วนั 

วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ไม่เกิน 1 
ปี (อายรุวมไมเ่กิน 2 ปี) 
วงเงินกู้ ท่ี 3: ไมเ่กิน 180 วนั 

5 ปี วงเงินกู้ ท่ี 1 :  เฉลี่ยไมเ่กิน 10 ปี 
วงเงินกู้ ท่ี 2 :  ไม่เกิน 180 วันนับ
แต่วันท่ีออกตั๋วสัญญาใช้เงินแต่
ละฉบับ หรือตามท่ีจะระบุไว้ใน
สญัญาเงินกู้   
วงเงินกู้ ท่ี 3 : 1 ปี โดยผู้ให้กู้
อาจมีการพิจารณาทบทวนวง 
เงินหรือตอ่ระยะเวลาเป็นรายปี 

การช าระเงินต้น วงเงินกู้ ท่ี 1 และ 2: ช าระคืน
ทัง้จ านวนในวนัครบก าหนด
สญัญาเงินกู้  (สามารถช าระ
หนีท้ัง้จ 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 าระคืน
ทัง้จ านวนในวนัครบก าหนด
สญัญาเงินกู้  (สามารถช าระ
หนีท้ัง้จ 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 านวนหรือ
แบง่ช าระบางสว่นก่อน
ครบก าหนด ตามเง่ือนไข

ของสญัญาเงินกู้ ) 

ทยอยช าระ และ/หรือครัง้เดียว
ทัง้จ านวนตามท่ีระบใุนสญัญา
เงินกู้และเอกสารทางการเงินท่ี
เก่ียวข้องซึง่กองทรัสต์และผู้ให้

กู้จะตกลงกนั 

อตัราดอกเบีย้ ไมเ่กิน MLR – ร้อยละ 1.50 
ทัง้นี ้อาจมีคา่ธรรมเนียม
การจดัหาเงินกู้ ยืมตามท่ี
กองทรัสต์และผู้ให้กู้อาจ
ก าหนดในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 
 

ไมเ่กิน MLR – ร้อยละ 1.50 
ทัง้นี ้อาจมีคา่ธรรมเนียม
การจดัหาเงินกู้ ยืมตามท่ี
กองทรัสต์และผู้ให้กู้อาจ
ก าหนดในสญัญาเงินกู้
ตอ่ไป 

MLR โดยในปีท่ี 1 จะไม่
เกิน MLR – ร้อยละ 2.00 
และตลอดอายสุญัญาจะ

ไมเ่กิน MLR 

วงเงินกู้ ท่ี  1 และ 2 : MLR โดย
อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยตลอดอายุ
สญัญาเงินกู้จะไมเ่กิน MLR  
วงเงินกู้ ท่ี 3 : ไม่เกินร้อยละ 2.00 
ตอ่ปีตลอดอายสุญัญาเงินกู้  
ทัง้นี ้อาจมีคา่ธรรมเนียมการ
จดัหาเงินกู้ ยืมตามท่ีกองทรัสต์
และผู้ให้กู้อาจก าหนดในสญัญา
เงินกู้ตอ่ไป 

อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (จากการ
ค านวณของท่ี
ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ) 

ร้อยละ 3.40 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 4.27 ร้อยละ 4.54 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืม ไมม่ี ไมม่ี o สิทธิการเช่าท่ีดินและ
อาคารของทรัพย์สินท่ีจะ

o การจ านองท่ีดิน และ/หรือสิ่ง
ปลกูสร้างทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุน
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืมส าหรับ
การลงทนุทรัพย์สนิ
เพิ่มเตมิครัง้ที่ 5  
ของ WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 4 ของ WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมส าหรับการลงทนุ
ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 

ของ AIMIRT4 

ลงทนุ ซึง่มีมลูคา่หลกั 
ประกนัไมน้่อยกว่า2 เท่า
ของยอดเงินกู้  
o การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในกรมธรรม์
ประกนัภยัและสลกัหลงั
ให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้รับผล 
ประโยชน์และผู้ เอา
ประกนัภยัร่วม 
o การโอนสิทธิอย่างมี
เง่ือนไขในสญัญาเช่าและ
บริการของผู้ เช่าท่ีมีอายุ
มากกว่า 3 ปี 
o หลกัประกนัอื่นๆ (ถ้า
มี) ตามท่ีอาจก าหนดใน
สญัญาเงินกู้  

เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 และทรัพย์สินท่ี
เข้าลงทนุครัง้แรกบางส่วน 
o การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขใน
สิทธิการเช่าท่ี ดิน และ/หรือสิ่ ง
ปลกูสร้างทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 และทรัพย์สินท่ี
เข้าลงทนุครัง้แรกบางส่วน 
o การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขใน
กรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์ 
สินท่ีจะเข้าลงทนุเพิ่ม เติมครัง้ท่ี 1 
และทรัพย์สินท่ีเข้าลงทุนครัง้แรก
บางส่วน รวมทัง้ สลกัหลงัให้ผู้ ให้
กู้ เป็นผู้ รับผล ประโยชน์และผู้ เอา
ประกนัภยัร่วม 
o หลักประกันการกู้ ยื ม อื่ น  ๆ
ตามท่ีกองทรัสต์และผู้ ให้กู้ อาจ
ก าหนดในสัญญาเงินกู้ และ
เอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวข้องซึ่ง
กองทรัสต์และผู้ให้กู้จะตกลงกนั 

เง่ือนไขส าคญัของ
สญัญาเงินกู้  

o ผู้กู้ ไมด่ าเนินการดงันี ้เว้น
แตไ่ด้รับความยินยอมจาก
ผู้ให้กู้  
- ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือก่อ
หนีห้รือก่อภาระผกูพนัทาง
การเงินอื่นท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในการช าระ
คืนเงินกู้หรือสง่ผลกระทบตอ่
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 
- ก่อภาระผกูพนัอื่น หรือ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือทรัพย์สิน
ท่ีจะลงทนุ 
- ท าสญัญาเช่าหรือบริการท่ี
มีอายมุากกวา่ 3 ปี (นอก จาก
ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้กู้ ) 
o ผู้กู้ ต้องด ารงอนัดบัความ
น่าเช่ือถือจากทริสเรทติง้ไม่
ต ่ากว่า  A- 

o ผู้กู้ ไมด่ าเนินการดงันี ้เว้น
แตไ่ด้รับความยินยอมจาก
ผู้ให้กู้  
- ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือก่อ
หนีห้รือก่อภาระผกูพนัทาง
การเงินอื่นท่ีอาจสง่ผล
กระทบตอ่ความสามารถใน
การช าระคืนเงินกู้หรือสง่ผล
กระทบตอ่ผลประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อย่างมีนยัส าคญั 
- ก่อภาระผกูพนัอื่น หรือ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือทรัพย์สิน
ท่ีจะลงทนุ 
- ท าสญัญาเช่าหรือบริการ
ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปี (นอก 
จากได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้กู้ ) 
o ผู้กู้ ต้องด ารงอนัดบัความ
น่าเช่ือถือจากทริสเรทติง้ไม่
ต ่ากว่า  A/Stable 

o ผู้กู้จะไมน่ าทรัพย์ 
สินท่ีปลอดภาระผกูพนั
ไปก่อภาระผกูพนักบั
สถาบนัการเงินอื่น 
o ผู้กู้จะให้ HEMARAJ 
หรือบริษัทในเครือเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ไมร่ะบ ุ

ข้อปฏิบติัทาง
การเงิน 

o ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน

o ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน

o ด ารงอตัราสว่นการ
ก่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอก 

ด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อ
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ
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เงื่อนไขเงนิกู้ยืม 
ที่ส าคัญ 

ข้อเสนอเงนิกู้ยืมส าหรับ
การลงทนุทรัพย์สนิ
เพิ่มเตมิครัง้ที่ 5  
ของ WHART1 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 4 ของ WHART2 

เงนิกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิ

เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ของ 
HREIT3 

เงนิกู้ยืมส าหรับการลงทนุ
ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 

ของ AIMIRT4 

รวมไม่เกินร้อยละ 35 
o ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDAไม่
เกิน 5.5 เท่า 

รวมไม่เกินร้อยละ 35 
o ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA
ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

เบีย้ต่อสว่นผู้ ถือหุ้นไม่
เกิน 1.0 เท่า 
o ด ารงอตัราสว่นหนีส้ิน
ท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ 
EBITDA ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

มลูค่าทรัพย์สินรวม ไมเ่กินกว่า
ร้อยละ 35 และ/หรือข้อปฏิบติั
ทางการเงินอื่นๆ ตามท่ีกอง 

ทรัสต์และผู้ ให้กู้อาจก าหนดใน
สญัญาเงินกู้และเอกสารทาง 
การเงินท่ีเก่ียวข้องซึง่กองทรัสต์

และผู้ให้กู้จะตกลงกนั 
 

หมายเหต ุ 1 ข้อเสนอเงินกู้ ยืมของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2 ข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ WHART ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ท่ี 4 

ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์
สมมติส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  

 3 ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ซึง่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 และประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

 4 ข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ฉบบั
วนัท่ีย่ืน Filing version แรก เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน
ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ลงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อเสนอเงินกู้ ยืมส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีข้อง WHART จากการ
เปรียบเทียบเง่ือนไขหลกัที่ส าคญั ซึ่งได้แก่ อตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการช าระเงินต้น อายเุงินกู้  และหลกัประกนั โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง  (Effective interest rate) ของเงินกู้ยืม
แตล่ะฉบบั ซึ่งค านวณมาจากคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้หารด้วยจ านวนเงินที่คาดว่าจะกู้ยืมตามที่ระบุในประมาณการงบก าไร
ขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐานที่แสดงในหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรกตอ่ประชาชน 
หรือหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ที่น ามาเปรียบเทียบ ซึง่คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้
ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ได้รวมผลกระทบของส่วนต่างจากอตัราดอกเบีย้ MLR (Interest rate spread) ที่
อาจจะไม่เท่ากนัตลอดอายสุญัญาของเงินกู้  และค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้  (Front end fee) ไว้แล้ว ทัง้นี ้จากการ
ค านวณดงักลา่วพบว่า ข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้มีอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริงเท่ากบัร้อยละ 3.40 ขณะที่อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงของเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 และเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์อื่น เท่ากับร้อยละ 3.00 – 4.54 ดังนัน้ จะเห็นว่าข้อเสนอเงินกู้ ยืมของ WHART 
ส าหรับการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นีม้ีเง่ือนไขอตัราดอกเบีย้ที่อยูใ่นช่วงเดียวกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของ WHART 
ในการเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ  
 

อย่างไรก็ดี เงินกู้ ยืมทัง้หมดนัน้เป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ซึ่งอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ MLR ของสถาบนัการเงินที่
ก าหนดในเง่ือนไขของแต่ละเงินกู้ยืม ซึ่งหากอตัราดอกเบีย้ MLR ที่น ามาค านวณค่าใช้จ่ายดอกเบีย้มีจ านวนที่ตา่งกนั จะ
สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงนัน้ต่างกนัไปด้วย ถึงแม้จะมีเง่ือนไขของการกู้ ยืมที่เหมือนกนัก็ตาม ทัง้นี ้ความแตกต่าง
ของอตัราดอกเบีย้ MLR ที่ใช้ในการค านวณในประมาณการเกิดขึน้ได้จากความแตกต่างของช่วงเวลาที่ใช้ในการอ้างอิง
อตัราดอกเบีย้ MLR เนื่องจากเงินกู้ ยืมที่น ามาเปรียบเทียบเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ต่างกนั ซึ่งนบัตัง้แต่ปี 2558 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 อตัราดอกเบีย้ MLR อยู่ในระดบัคงที่ตามอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบาย



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

94 
 

การเงิน และมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ตามการปรับอตัราดอกเบีย้นโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็น 1.75 
ตอ่ปี เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 (โดยวนัท่ีของรายงานผู้สอบบญัชีส าหรับประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่น
แบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทรัสต์ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน ามาเปรียบเทียบ ได้ถูกระบุไว้ในตารางข้างต้น) 
รวมถึงความแตกต่างของสถาบนัการเงินที่ใช้อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR ซึ่งแต่ละสถาบนัการเงินอาจมีอตัราดอกเบีย้ 
MLR ที่แตกตา่งกนัแม้จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั โดยเง่ือนไขของข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้นี ้และเง่ือนไขของเงินกู้ ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นัน้อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR 
เฉลี่ยจากของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งได้แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ขณะที่เง่ือนไขของข้อเสนอเงินกู้ยืม
ของ HREIT อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ MLR ของผู้ ให้กู้คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ AIMIRT ข้อมลูจากแบบ
แสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัครัง้แรก อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ 
MLR ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 

เมื่อพิจารณาเง่ือนไขอื่นๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืม อนัได้แก่ การช าระเงินต้น พบวา่ ข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับ
การลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นีม้ีการช าระเงินต้นแบบช าระคืนทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดสญัญาเงินกู้  และสามารถ
ช าระหนีท้ัง้จ านวนหรือแบง่ช าระบางส่วนก่อนครบก าหนดได้โดยไมเ่สยีค่าธรรมเนียม ซึ่งเหมือนกบัเงินกู้ยืมส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ของ WHART และเงินกู้ ยืมของ HREIT ขณะที่เงินกู้ยืมของ AIMIRT มีเง่ือนไขเบือ้งต้น
ให้ทยอยช าระและ/หรือครัง้เดียวทัง้จ านวนตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เก่ียวข้อง ซึ่งกองทรัสต์
และผู้ ให้กู้จะตกลงกนั ทัง้นี ้กรณีที่ต้องช าระเงินต้นคืนทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเงินกู้  สง่ผลให้กองทรัสต์
ดงักลา่วอาจขาดความคลอ่งตวัในการบริหารสภาพคลอ่งและการทยอยช าระเงินกู้ยืม 
 

ส าหรับการเปรียบเทียบอายสุญัญาเงินกู้  พบว่าข้อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 
นี ้มีระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2 ปี (ระยะเวลารวมหากเบิกใช้วงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระคืนวงเงินกู้ที่ 1) เช่นเดียวกนั
กบัเงินกู้ยืมของ WHART ครัง้ที่ 4 แต่แตกต่างจากเงินกู้ยืมของ HREIT และเงินกู้ยืมของ AIMIRT ซึ่งที่ระยะเวลาวงเงินกู้ยืม
ระยะยาว 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี ตามล าดับ ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมที่มีระยะเวลานานกว่าจะมีข้อดีบางประการ เนื่องจากการ
ด าเนินการขอเงินกู้ ยืมใหม่เมื่อสญัญาเงินกู้ เดิมสิน้สดุอายุนัน้ อาจมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์จะได้รับเง่ือนไขที่ด้อยกว่า
สญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั ดงันัน้สญัญาเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลานานกว่าจึงมีความแน่นอนของค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตที่
มากกว่า อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงินในระยะเวลาที่สัน้ลง เป็นการช่วยลดต้นทนุทางการเงินได้ นอกจากนี ้จากการที่ WHART 
ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ซึ่ง WHART ได้ด าเนินการออกหุ้ นกู้ ตามมติ
ดังกล่าว ครัง้ที่ 1 จ านวน 4,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และครัง้ที่ 2 จ านวน 2,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 และเหลือหุ้ นกู้ ที่ยังไม่ออกและเสนอขายอีก 1,500 ล้านบาท นัน้ เป็นอีกช่องทางการระดมทุนของ 
WHART อีกทางหนึ่งที่สามารถระดมทนุระยะยาว และมีอัตราดอกเบีย้ที่อาจต ่าลงเช่นเดียวกบัหุ้นกู้ที่ WHART เสนอขาย
ไปก่อนหน้านี ้(อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ร้อยละ 2.26 – 3.39 ตอ่ปี) 
 

นอกจากนี ้ส าหรับการกู้ ยืมเงินในครัง้นี ้WHART ไม่ต้องน าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืม 
ขณะที่เงินกู้ยืมของ HREIT และเงินกู้ยืมของ AIMIRT มีเง่ือนไขต้องวางหลกัประกนัเงินกู้ยืม เช่น จ านองทรัพย์สนิที่เข้า
ลงทนุ การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยัของทรัพย์สนิท่ีเข้าลงทนุ เป็นต้น 
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ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีในครัง้นีข้อง 
WHART มีความเหมาะสม เนื่องจากมีเง่ือนไขการกู้ยืมโดยทัว่ไปไมด้่อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินกู้ยืมของ WHART ที่
มีอยูใ่นปัจจบุนัและเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั 
 

2. มีแหล่งเงนิทุนเพียงพอส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่ก าหนด  
เนื่องจากแหล่งเงินทุนส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA บางส่วนจะมาจากเงินกู้ ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน  ดงันัน้การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีจะช่วยให้ WHART มีแหลง่เงินทุน
เพียงพอส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ภายในระยะเวลาที่วางไว้ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่ง
เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ) เมื่อเทียบกบัการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินบคุคลภายนอกอื่นท่ียงัมีความไม่
แนน่อนเก่ียวกบัวงเงินกู้ที่ WHART จะได้รับและเง่ือนไขส าคญัอื่น ซึง่อาจเป็นความเสีย่งให้ WHART ไมส่ามารถเข้าท า
รายการได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

3. ความราบร่ืนและรวดเร็วในการเจรจาข้อตกลงในการกู้ยมื 
เนื่องในช่วงที่ผ่านมา WHART ได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในการลงทนุใน
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมก่อนหน้านี ้ ดงันัน้ การเจรจาขอกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึ่งเป็น
สถาบนัการเงินท่ีทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีประสบการณ์ในการติดตอ่เพื่อกู้ยืมเงินมาก่อนหน้านีแ้ล้ว อาจท าให้การ
เจรจาและ/หรือการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมของ WHART ในครัง้นี ้มีความราบร่ืนและ
รวดเร็วกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอื่นที ่WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 

ข้อด้อยของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งเป็นการท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
1. เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของทรัสตี  

เนื่องจากทรัสตีมีหน้าที่ควบคมุดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงิน  การก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ แก่กองทรัสต์ และการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ กรณีที่ WHART กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ KAsset ซึ่งท าหน้าที่เป็นทรัสตีของ WHART ในปัจจุบนั) 
อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของทรัสตีซึ่งจะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ
เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหวา่ง WHART กบัเจ้าหนีซ้ึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคต  
 

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ การเข้าท ารายการเก่ียว
โยงดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการก าหนดไว้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วมานี เ้ป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ใน
การเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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2. เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีเพิ่มขึน้  
 กรณี WHART มีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เพื่ อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางส่วน

ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ WHART เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีเพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจบุนั  ซึ่ง WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 1,675.00 ล้านบาท (ยอดหนีค้งค้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

 

1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
กองทรัสต์มีความประสงค์จะเข้าซือ้ทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้าให้เช่าจาก WHA จ านวน 5 โครงการ โดยมีมลูค่าการ
เข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินดงักล่าวเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท ซึ่งในการพิจารณาความเหมาะสม
ของราคาส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 2 วิธี ได้แก่ 
ก) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 
ข) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิแตล่ะรายการ มีรายละเอยีดดงันี ้
 

ก) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
 

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (“BKKPA”) ซึง่ประเมิน
เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 และบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั (“SCA”) ซึ่งประเมินเมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ และ 1 
เมษายน 2562 รายละเอียดสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ทัง้สองราย ปรากฏในเอกสารแนบ 2-6 ของรายงานฉบบันี ้

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย มีวตัถุประสงค์เพื่อสาธารณะ และประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินโดยใช้ (1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciation Replacement Cost Approach) และ (2) วิธีคิดจากรายได้ (Income 
Approach) ทัง้นีผู้้ประเมินราคาอิสระเห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมิน 
คือ ที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้าส าหรับให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ผู้
ประเมินอิสระทัง้ 2 ราย ได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วนัที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุน (วนัที่ 1 มกราคม 2563) โดยมี
รายละเอียดสมมติฐานหลกัในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย แยกเป็นรายโครงการดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานโครงการต่างๆ ของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
สมมตฐิาน BKKPA SCA 

โครงการที่เป็นสิทธิการเช่า (ประมาณการเท่ากับอายุสัญญาเช่าหรือเช่าช่วงท่ีดนิคงเหลือ) 
รายได้ค่าเช่า 
และคา่บริการ 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญา เม่ือ
สิน้สุดสัญญา ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด 
โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของสัญญา โดย
ปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญา เม่ือ
สิน้สุดสัญญา ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด 
โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของสัญญา โดย
ปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2)  
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 90.00 ในปี 2564 

▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 
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สมมตฐิาน BKKPA SCA 
จากนัน้เท่ากับร้อยละ 95.00 ในปี 2565 – 2585 
และลดลงเหลือร้อยละ 90.00 ในปีสุดท้ายของ
สิทธิการเช่า 

โครงการ Unilever 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 90.00 ในปี 2567 

จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 95.00 ในปี 2568 – 2619 
และลดลงเหลือร้อยละ 90.00 ในปีสุดท้ายของ
สิทธิการเช่า 

คา่ใช้จ่ายด าเนินการ ▪ คา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนดให้เป็นตามสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์  
▪ คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้จากพืน้ท่ีหลงัคา) 
▪ คา่ใช้จ่ายการตอ่สญัญาเช่าอีก 30 ปี ส าหรับโครงการ Unilever  50 ล้านบาท* 
▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม (ไม่รวมรายได้จากพืน้ท่ีหลงัคา) 
▪ ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของ

รายได้ รวม  (ไม่ รวมรายได้จากพื น้ ท่ีหลังคา)  
ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 
(เฟส 2) และร้อยละ 2.00 ส าหรับโครงการ Unilever  

อตัราคดิลด คลังสินค้า - ร้อยละ 10.00 ส าหรับโครงการ WHA 
KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) และร้อยละ 9.50 
ส าหรับโครงการ Unilever 
พืน้ท่ีหลงัคา - ร้อยละ 10.00 ส าหรับโครงการ 
Unilever 

ร้อยละ 10.00 ส าหรับโครงการ WHA KPN บางนา-
ตราด กม.23 (เฟส 2) และร้อยละ 9.50 ส าหรับ
โครงการ Unilever 

โครงการท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 
รายได้ค่าเช่า 
และคา่บริการ 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญา เม่ือ
สิน้สุดสัญญา ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด 
โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเทา่กบัระยะเวลาคงเหลือของสญัญา ทัง้นี ้มี
การปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 

▪ พืน้ท่ีคลังสินค้า: อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญา เม่ือ
สิน้สุดสัญญา ก าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด 
โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ พืน้ท่ีหลังคา: อ้างอิงตามสัญญา โดยประมาณ
การเทา่กบัระยะเวลาคงเหลือของสญัญา ทัง้นี ้มี
การปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี โครงการ DTS และโครงการ Roechling  
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 
โครงการ WHA DAIWA 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 90.00 ในปี 2564-

2565 จากนัน้เท่ากับร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ 

โครงการ DTS และโครงการ Roechling 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสญัญาเช่า ร้อยละ 95.00 ตลอดเวลา

ประมาณการ 
โครงการ WHA DAIWA 
▪ ตามสญัญาเช่าปัจจบุนั ร้อยละ 100.00 
▪ เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ร้อยละ 93.00 ในปี 2564 

จากนั ้น เท่ ากับ ร้อ ยละ  95.00 ตล อด เวล า
ประมาณการ 

คา่ใช้จา่ยด าเนินการ ▪ คา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนดให้เป็นตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
▪ คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 
▪ คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคตร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้จากพืน้ท่ีหลงัคา) 

อตัราคดิลด ร้อยละ 9.00 ส าหรับพืน้ท่ีคลงัสินค้า 
และร้อยละ 10.00 ส าหรับพืน้ท่ีหลงัคา 

ร้อยละ 9.00 ส าหรับพืน้ท่ีคลงัสินค้า  
และร้อยละ 10.00 ส าหรับพืน้ท่ีหลงัคา 
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สมมตฐิาน BKKPA SCA 
อตัราผลตอบแทน
จากการลงทนุ  

ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 

คา่ใช้จ่ายขาย
ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00 

หมายเหต ุ*  โครงการ Unilever WHART จะมีสิทธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายุจ านวน 
50.00 ล้านบาท (ซึง่จะช าระเม่ือมีการตอ่สญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

 

ผลการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของโครงการต่างๆ ท่ี WHART จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ด้วยวิธีคิดลดจากรายได้ของผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 รายสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

สรุปราคาประเมินทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน 

 
รายการทรัพย์สิน 

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ล้านบาท) 
BKKPA SCA 

1 โครงการ DTS  273.00 281.05 
2 โครงการ Roechling 338.00 340.84 
3 โครงการ Unilever 1,008.00 963.42  
4 โครงการ WHA DAIWA 1,843.00 1,899.39 
5 โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) 1,047.00 1,018.99 

รวมมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 4,509.00 4,503.69 
ราคาในการเข้าท ารายการ 4,880.25 
ราคาประเมินสูง (ต ่า) กว่าราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) (7.61) (7.72) 

 

ดังนัน้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมทัง้ 5 โครงการด้วยวิธีการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ มีมูลค่าระหว่าง 
4,503.69 - 4,509.00  ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 4,880.25 ล้านบาท จ านวน 371.25 – 376.56 ล้าน
บาท หรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ 7.61 – 7.72   
 

ข) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแตล่ะโครงการที่คาดว่าจะได้รับในแตล่ะ
ปี โดยโครงการ Unilever ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลาคงเหลอืตามอายขุองสิทธิการเช่า 
คือ 28 ปี และมีสิทธิต่ออายกุารเช่า 30 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทนุในทรัพย์สิน ถึง 
28 พฤศจิกายน 2620 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุอายกุารเช่าท่ีดินระยะยาว) และโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลาคงเหลอืตามอายขุองสทิธิการเช่า 24 ปี (ตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในทรัพย์สิน ถึง 2 มกราคม 2587 ซึ่งเป็นวันสิน้สุดอายุการเช่าที่ดินระยะยาว) ส าหรับโครงการ DTS โครงการ 
Roechling และโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง WHART ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน (Freehold) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท า
ประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 59 ปี (ตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์คาดวา่จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2621)  
ทัง้นี ้สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของโครงการฉบบัปัจจบุนั และร่างสญัญากระท าการของ WHA ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
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ของ WHAREM และ WHA รวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่างๆ ของกองทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิแตล่ะโครงการ เพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีกองทรัสต์คาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ ทัง้นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าประมาณการตามสภาพปัจจุบนั โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมลูที่ สามารถรับรู้ได้
ขณะท าการศึกษา ดงันัน้ หากปัจจยัดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
อาจเปลีย่นแปลงตามไปด้วย 
 

สมมติฐานหลกัที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิมีดงันี ้
 

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
▪ อตัราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับอาคารคลงัสินค้าที่มีผู้ เช่า อ้างอิงจากสญัญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร ส าหรับ

อาคารคลงัสนิค้าที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า และ WHA ตกลงที่จะช าระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ตามอตัราคา่เช่าและ
คา่บริการของตลาดเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว และกรณีที่สญัญาเช่าพืน้ที่อาคาร
ใดสิน้สดุลงก่อนวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ภายหลงัวนัสิน้สดุสญัญา แต่ไม่
เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งเวลาดงักลา่ว (อ้างอิงจากร่างสญัญาตกลงกระท าการของ WHA)  
ทัง้นีเ้มื่อสญัญาเช่าเดิมสิน้สดุ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้จาก
อตัราค่าเช่าเดิม ด้วยอตัราร้อยละ 4.50 - ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี ตามโครงสร้างสญัญาเช่าและบริการของแตล่ะโรง 
เและตัง้แตป่ระมาณการปีที่ 16 จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับลดอตัราการเพิ่มค่า
เช่าและค่าบริการเหลือร้อยละ 2.25 - ร้อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี ตามโครงสร้างสญัญาเช่าและบริการของแต่ละโรง 
(อตัราการเติบโตของการปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าบริการลดลงตามโครงสร้างสญัญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร เพื่อให้
สะท้อนถึงสภาพของสนิทรัพย์ที่มีอายกุารใช้งานมากขึน้) 

▪ อตัราการเช่าพืน้ที่ส าหรับอาคารคลงัสินค้าที่มีผู้ เช่าที่อตัราร้อยละ 100.00 โดยภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่าปัจจุบนั 
ส าหรับโครงการที่มีลกัษณะเป็นกรรมสิทธิในระหว่างช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ ก าหนด
สมมติฐานที่อตัราร้อยละ 90.00 ยกเว้นโครงการ WHA DAIWA สว่นท่ีสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีสิน้สดุลงก่อนวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ภายหลงัวนัสิน้สดุสญัญา แตไ่มเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดังกลา่วนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ที่ท่ีร้อย
ละ 80.00 ในช่วงปีที่ 2-4 ของประมาณการ เพื่อสะท้อนระยะเวลาที่ WHA จะต้องหาผู้ เช่ารายใหมเ่พิ่มเติม จากนัน้ปี
ที่ 5-10 ประมาณการท่ีร้อยละ 90.00 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานดงักล่าว โดยพิจารณาจากการ
อตัราการเช่าพืน้ท่ีในวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุท่ีร้อยละ 81.81 (โครงการ WHA DAIWA มีผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์คาด
วา่จะเข้าลงทนุร้อยละ 61.36 โดยมีอตัราการเช่าปัจจุบนัร้อยละ 87.14 ในขณะที่โครงการอื่น มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00) 
และข้อตกลงตามสัญญาตกลงกระท าการที่ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งด้วย
ประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจอาคารคลงัสินค้าให้เช่าของ WHA ในฐานะผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทัง้ศกัยภาพ
และท าเลที่ตัง้ของทรัพย์สนิซึง่อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการและจงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นแหล่งที่ตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรม
จ านวนมาก WHA นา่จะสามารถหาผู้ เช่ามาทดแทนได้  
 

ส าหรับอตัราเช่าพืน้ที่ภายหลงัจากปีที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็นต้นไป ก าหนดสมมติฐานที่อตัราร้อยละ 
85.00 เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพของทรัพย์สนิท่ีมีอายกุารใช้งานมากขึน้ 
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ในขณะที่โครงการท่ีเป็นสทิธิการเช่า ในระหวา่งช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ ก าหนดสมมติฐานที่
อัตราร้อยละ 90.00 ส าหรับอัตราเช่าพืน้ที่ภายหลังจากปีที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็นต้นไป ก าหนด
สมมติฐานที่อตัราร้อยละ 85.00 ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 6 ปีก่อนที่จะสิน้สดุการเช่าช่วงที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะมีการปรับอตัราการเช่าเพื่อให้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ผู้ เช่าอาจไม่ตอ่สญัญา หรือจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ยาก
กวา่ จึงปรับลดอตัราเช่าพืน้ท่ีในช่วงท้ายตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินเหลอืร้อยละ 70 และร้อยละ 50  

▪ รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่หลงัคาเพื่อใช้ติดตัง้แผงพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์ในโครงการ Unilever และโครงการ WHA 
DAIWA มีรายได้จากการให้พืน้ท่ีหลงัคา โดย WHA ตกลงที่จะช าระคา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาเป็นระยะเวลา 25 ปี  

 

2. รายได้ดอกเบีย้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณรายได้ดอกเบีย้จากเงินประกันการเช่าของผู้ เช่า ด้วยอตัราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 1.03 
อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน ซึง่ประกอบไปด้วย 
▪ คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นคา่ธรรมเนียมวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจากทาง 

WHAREM โดยก าหนดให้อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอตัราการเติบโตร้อยละ 1.50 ต่อปี  และจะไม่
เกินอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี  ้
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจัดการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินใน
สว่นท่ีไมเ่ป็นสาระส าคญั (Minor repairment or maintenance) คา่คอมมิชชัน่ คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เบีย้
ประกนั ภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง และคา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง  

▪ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณการให้ เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการคลงัสินค้า ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ Unilever ซึง่เป็นคลงัสินค้าแบบห้องเย็น มีระบบควบคมุอณุหภมูิ ประมาณ
การให้เทา่กบัร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการคลงัสนิค้า 

▪ เงินส ารองเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาใหญ่ ประมาณการให้เท่ากบัร้อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ
คลงัสินค้า ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ Unilever ซึ่งเป็นคลงัสินค้าแบบห้องเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ประมาณการให้
เทา่กบัร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการคลงัสนิค้า 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไปอีก 30 ปีของโครงการ Unilever 
เป็นจ านวน 50.00 ล้านบาท อ้างอิงจากสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการเก่ียวโยงกนัของ WHART 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทรัสต์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 
▪ คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ อ้างอิงจากอตัราที่คาดวา่จะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ

ปีของราคาทนุของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์)  
▪ คา่ธรรมเนียมทรัสตี อ้างอิงจากอตัราที่คาดวา่จะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไมเ่กินร้อยละ 0.25 ตอ่ปีของราคาทนุ

ของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์)  
▪ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อ้างอิงจากอตัราที่คาดวา่จะเรียกเก็บตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของ

ทนุจดทะเบียนของกองทรัสต์)  
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Ke =Rf +  (Rm – Rf) 

WACC = Ke x [E/(D+E)]+Kd x (1-t) x [D/(D+E)] 

▪ 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 
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม ค่าการตลาด ค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์เพิ่มทุน ค่าบริการของที่ปรึกษาต่างๆ และ
คา่ธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระ เป็นต้น อ้างอิงตามประมาณการของ WHAREM 

 

6. ดอกเบีย้จ่าย 
กองทรัสต์ใช้แหลง่เงินทนุบางสว่นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยมีสมมติฐานการกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 
1,650.00 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมดงักล่าว ค านวณตามอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ลบด้วย
อตัราคงที่ ตามที่ได้รับข้อเสนอจากธนาคาร 

 

7. อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงนิสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอตัราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการว่า
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จะยงัคงด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกันต่อไปอีกในอนาคต โดยมีอตัราการ
เติบโตเทา่กบัร้อยละ 1.00 ตอ่ปี และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปีสดุท้ายของระยะเวลาประมาณการที่ถกูปรับลดเพื่อสะท้อนสภาพทรัพย์สินที่มีอายกุารใช้
งานมากขึน้ 
 

8. อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของกองทรัสต์ (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถ
ค านวณได้ตามสมการดงันี ้

 

อยา่งไรก็ตาม ในการค านวณหาต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัจ าเป็นต้องค านวณหาค่า Ke ซึง่ค านวณได้จากสมการ 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี ้
 
 

โดยที ่
Rf = อตัราดอกเบีย้ปราศจากความเสี่ยง ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รัฐบาลอาย ุ30 ปี ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทา่กบัร้อยละ 3.28 ตอ่ปี (ที่มา: www.thaibma.or.th) 

  = คา่สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนของหนว่ยทรัสต์ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงคา่เบต้าของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์”) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีระยะเวลาซือ้ขาย
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ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกินกว่า 1 ปี ประกอบกับมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า
คล้ายคลงึกนักบัสนิทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้(“FTREIT”)  ทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ
การเช่าอมตะซมัมิทโกรท (“AMATAR”) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรี
ยล (“HPF”) (ที่มา: Bloomberg) ซึ่งเท่ากับ 0.404  0.279  0.349 และ 0.515 ตามล าดับ จากนัน้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ดยน าโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์
ออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)กองทนุอสงัหาฯ / กองทรัสต์) จะได้คา่ 
Unleverage Beta และน าโครงสร้างเงินทุนของ WHART เข้าไปแทนตามสมการ Leverage Beta = 
Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E) WHART ซึง่จะได้คา่เบต้าเทา่กบั 0.487 

Rm
  

= อตัราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดชันี
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตัง้แต่ปี 2527 – 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 14.18 (ที่มา: www.set.or.th 
และการค านวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

     

โดยรายละเอียดการค านวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี ้
 

การค านวณอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (Ke) 
ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมติฐานที่ใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.28%  
Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.90% 
 (3) 0.487 
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 8.58% 

 

ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วย (Ke) ที่ค านวณได้ดงัแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 8.58 และเมื่อน าค่า Ke ไป
ค านวณหา WACC จะได้คา่อตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 6.64 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 
 

Ke = อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วย ค านวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงั
แสดงตามสมการข้างต้น 

Kd = ต้นทนุทางการเงินของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ เทา่กบัร้อยละ 3.04 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิง
จากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ 

t = ก าหนดให้ไมม่ีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เนื่องจากกองทรัสต์ไมเ่สยีภาษีเงินได้นติิบคุคล 
D/(D+E) = อตัราส่วนหนีส้ินเป้าหมายของกองทรัสต์ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอตัราส่วนหนีส้ิน

เปา้หมายของกองทรัสต์ 
   

การค านวณต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ของกองทรัสต์ 
ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมติฐานที่ใช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 8.58% 
Cost of Debt หรือ Kd (2) 3.04% 
D/(D+E) (3) 35.00% 
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคลหรือ t (4) - 
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 6.64% 
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จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และมูลค่าของทรัพย์สินทัง้ 5 
โครงการได้ ดงันี ้

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 353.63 342.87 346.70 355.31 368.22 365.26 375.13 377.63 375.77 385.95 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 354.19 343.43 347.26 355.87 368.78 365.82 375.69 378.20 376.33 386.51 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 36.49 37.94 38.73 39.24 39.77 39.76 40.22 40.66 41.20 41.86 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 317.70 305.50 308.53 316.63 329.01 326.06 335.47 337.53 335.13 344.66 

 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 382.73 393.16 393.50 407.37 417.28 418.85 425.51 428.17 420.63 418.64 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 383.29 393.72 394.06 407.93 417.84 419.41 426.07 428.73 421.19 419.20 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 42.65 43.22 43.54 44.14 44.88 45.39 45.93 46.52 46.71 47.03 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 340.64 350.50 350.52 363.79 372.96 374.03 380.14 382.22 374.48 372.17 

 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 ปีที่ 26 ปีที่ 27 ปีที่ 28 ปีที่ 29 ปีที่ 30 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 421.73 409.06 402.88 404.63 323.04 323.70 326.39 331.55 336.67 339.43 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 422.29 409.62 403.44 405.19 323.60 324.26 326.95 332.11 337.23 339.99 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 47.49 47.60 47.85 48.30 36.68 37.02 37.40 87.80 38.21 38.61 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 374.80 362.02 355.59 356.89 286.92 287.23 289.54 244.30 299.02 301.39 

 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 31 ปีที่ 32 ปีที่ 33 ปีที่ 34 ปีที่ 35 ปีที่ 36 ปีที่ 37 ปีที่ 38 ปีที่ 39 ปีที่ 40 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 344.84 350.21 353.05 358.72 364.35 367.26 373.21 379.10 382.10 388.33 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 345.40 350.77 353.61 359.28 364.91 367.82 373.77 379.66 382.66 388.89 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 39.03 39.46 39.87 40.31 40.76 41.20 41.66 42.14 42.59 43.08 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 306.37 311.31 313.74 318.97 324.14 326.62 332.11 337.53 340.07 345.81 

 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 41 ปีที่ 42 ปีที่ 43 ปีที่ 44 ปีที่ 45 ปีที่ 46 ปีที่ 47 ปีที่ 48 ปีที่ 49 ปีที่ 50 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 394.51 397.59 404.13 410.60 413.76 420.62 427.40 430.64 437.83 444.94 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 395.07 398.15 404.69 411.16 414.32 421.18 427.96 431.21 438.40 445.50 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 43.58 44.05 44.57 45.09 45.59 46.13 46.68 47.20 47.77 48.35 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 351.49 354.09 360.12 366.07 368.73 375.05 381.28 384.01 390.63 397.16 

 

หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 51 ปีที่ 52 ปีที่ 53 ปีที่ 54 ปีที่ 55 ปีที่ 56 ปีที่ 57 ปีที่ 58 ปีที่ 59 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 448.28 455.82 445.01 448.06 455.97 438.85 441.47 444.47 394.23 
รายได้อ่ืน 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมรายได้ 448.84 456.38 445.57 448.62 456.53 439.41 442.03 445.03 394.79 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการ
จดัการกองทรัสต์ 48.89 49.49 49.35 49.91 50.54 50.16 50.73 50.58 42.49 
Terminal Value         6,303.99 
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 399.95 406.89 396.22 398.71 405.99 389.24 391.31 394.45 6,656.29 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 5,094.26         
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หน่วย : ล้านบาท ปีที่ 51 ปีที่ 52 ปีที่ 53 ปีที่ 54 ปีที่ 55 ปีที่ 56 ปีที่ 57 ปีที่ 58 ปีที่ 59 
หกั : คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุใน
ทรัพย์สินเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ 167.68         
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 4,926.58         

 

ดงันัน้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้จากการค านวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมูลค่า
เท่ากบั 4,926.58 ล้านบาท และมีอตัราผลตอบแทนของโครงการตลอดระยะเวลาประมาณการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 6.70 ซึ่ง
สงูกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ WHART โดยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินสูงกว่าราคาสูงสุดในการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้46.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95  
 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
 

การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) กรณีอัตราการเช่าพืน้ที่ภายหลังสิน้สุดสัญญา 

 มูลค่าของทรัพย์สนิ 
(ล้านบาท) 

กรณีที่ 1 ปรับอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ภายหลงัสิน้สดุสญัญาปัจจบุนัลดลง
และเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 

4,787.40 – 5,065.76 

กรณีฐาน 4,926.58 
กรณีที่ 2 คงอตัราค่าเช่า ตัง้แต่ปีที่ 16 ในอตัราในอตัราเดิมจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณ

การ และปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าในอตัราเดิมตัง้แต่ปีที่ 16 (อตัราค่าเช่าเติบโตร้อย
ละ 4.50 - 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตามโครงสร้างของสญัญาของผู้ เช่าแต่ละราย) จน
สิน้สดุระยะเวลาประมาณการ 

4,541.06 – 5,479.53 

 

จากการวิเคราะห์คา่ความไว จะได้มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ท่ีระหวา่ง 4,541.06 – 5,479.53 ล้านบาท 
 

สรุปผลการประเมินราคาทรัพย์สินที่ WHART จะเข้าลงทุนเพิมเติม 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินสูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 4,503.69 - 4,509.00 (7.61) – 7.72 
2. วิธีการประเมนิราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 4,541.06 – 5,479.53 (6.95) – 12.28 
 

สรุปความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้
 

เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเสมือนการน าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุมาบริหารงานภายใต้ต้นทนุของกองทรัสต์ โดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการกองทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการประมาณการ และน ากระแสเงินสดมาคิดลดด้วย
ต้นทนุถวัเฉลี่ยของกองทรัสต์ ในขณะที่ผู้ประเมินราคาอิสระพิจารณาเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของทรัพย์สินเพียงอยา่ง
เดียว ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหมาะสม และมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครัง้นีม้ีมลูค่ารวมเท่ากบั 
4,541.06 – 5,479.53 ล้านบาท ซึง่ราคาในการเข้าท ารายการอยูใ่นช่วงของราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

105 
 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
 

(1) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทรัพย์สนิของกลุ่ม WHA  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA  จากร่างสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง อนัได้แก่ ร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ร่างสญัญาเช่าทรัพย์สนิ ร่างสญัญาเช่าช่วงที่ดิน ร่างสญัญา
เช่าอาคาร ร่างบนัทึกข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน ร่างสญัญาซือ้ขายเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ ร่างสญัญาจ านองที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และร่างสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ครัง้นี ้มีความเหมาะสม เนื่องจากเง่ือนไข
และ/หรือข้อก าหนดหลายประการของร่างสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA เป็นเง่ือนไข
และ/หรือข้อก าหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART  ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีสภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน
ก่อนการเข้าท ารายการ  รวมทัง้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดที่จะเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้ อนัได้แก่ การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพือ่ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
โดยรวม  และ/หรือเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงกนัตามความ
สมคัรใจ  ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วมิได้ท าให้ WHART เสยีประโยชน์  เช่น   
o ข้อก าหนดที่ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ท่ีเช่าหลงัคาที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ ใน

อตัราที่ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา นับจากวันที่ 
WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สิน โดย WHA และหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกบั WHA สามารถใช้สทิธิเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ โดย
การใช้สิทธิเช่าหลงัคานัน้ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่ WHART เข้าลงทนุ และมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่า
กว่าอตัราค่าเช่าที่ตกลงจะช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว รวมทัง้ WHA ตกลงวางเงินประกนัการเช่าและการบริการส าหรับ
เพือ่เป็นการประกนัการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีเช่าที่ไม่มีผู้ เช่าดงักลา่วด้วย นอกจากนี ้กรณีระยะเวลาเช่าของผู้ เช่ารายใหม่หรือ
อตัราค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหม่ (ซึ่งเข้าเป็นผู้ เช่าแทน WHA ในอาคารหรือพืน้ท่ีหลงัคาที่ว่าง ณ วนัที่ WHART เข้าลงทนุ) 
น้อยกวา่ระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปี หรือ 25 ปี หรือมีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ก าหนด  WHA ตกลงจะรับผิดชอบ
คา่เช่าหรือคา่เช่าสว่นที่ขาดจนครบก าหนดระยะเวลาเช่าอาคารและพืน้ที่หลงัคาที่คงเหลอื  

o ข้อก าหนดที่ WHA ตกลงจะช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA DAIWA ที่สญัญาเช่าจะ
ครบก าหนดอายกุารเช่าก่อนวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจบุนัช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563   

o ในวนัโอนกรรมสทิธิและก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ กลุม่ WHA ต้องด าเนินการให้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขายปราศจาก
ภาระผกูพนั การรอนสทิธิ ไม่ตกอยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสทิธิ หรือมีข้อพิพาทใดๆ มีทางเข้าออกสูท่างสาธารณะในสภาพ
ที่ดีและเหมาะสมกบัการใช้งานของทรัพย์สินที่ซือ้ขาย โดยในกรณีที่ผู้จะซือ้เห็นว่าสภาพของทรัพย์สินที่ซือ้ขายอยู่ใน
สภาพที่เสยีหาย หรือช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั WHART มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย จนกว่าผู้ จะขายจะด าเนินการแก้ไขความเสียหาย หรือความช ารุดบกพร่องดังกล่าว โดยผู้จะขายมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง รวมทัง้ WHA จะโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะซือ้ขาย และเงินประกันคงเหลือที่ได้รับจากผู้ เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการให้แก่ WHART  

o WHART มิสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทุนได้ หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย
ได้รับความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอยา่ง
มีนยัส าคญั  
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o ข้อก าหนดให้ WHART เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ขณะที่ WHA เป็นผู้ รับผิดชอบค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหกั ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายและค่าอากรแสตมป์อนัเก่ียวกบัการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิตามสญัญานีจ้ากกลุม่ WHA มายงั WHART  

o ข้อตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขนักบักิจการของ WHART ในช่วงที่ยงัท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART 
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART  WHA จะต้องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้แก่ลกูค้าก่อน  

o ข้อตกลงที่ WHA ตกลงจ านองทีด่ินบนโฉนดเลขที่ 106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดินที่ตัง้ของโครงการ 
โครงการ Unilever รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกันส าหรับหนีห้รือ
ค่าเสียหายที่จะเกิดขึน้จากการเรียกร้องให้ WHA ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สิน
ดงักลา่วแก่ WHART ออกไปเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมทัง้หนีห้รือค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่ WHA ผิดข้อตกลงเร่ือง
การให้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สิน เช่น คา่ขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่า ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
อาจมีหรือาจเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว เป็นต้น 

 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเง่ือนไขในการเข้าท ารายการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA 
ในครัง้นี ้กบัการเข้าลงทนุในครัง้แรกเมื่อเดือนธนัวาคม 2557 การเข้าลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4 พบวา่ เง่ือนไขส าคญัมี
ความคล้ายคลงึกนัหรือก าหนดขึน้โดยใช้หลกัการเดียวกนั เช่น 
o ข้อก าหนดตา่งๆ ในสญัญาตกลงกระท าการ เช่น ข้อตกลงที่ WHA จะช าระคา่เช่าอาคารคลงัสนิค้าและพืน้ท่ีหลงัคาที่ไม่มี

ผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี นบัจากวนัที่ WHART เข้าลงทุน ข้อตกลงที่ WHA จะไม่
แขง่ขนักบักิจการของกองทรัสต์ โดย WHA จะต้องเสนอทรัพย์สนิของ WHART ให้แก่ลกูค้าก่อน เป็นต้น 

o การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขในการวา่จ้างให้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ 
WHA ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้เช่น การประเมินผลการด าเนินงาน ขอบเขตการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหลกัการ
เช่นเดียวกันกับการว่าจ้างให้ WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุนทุกครัง้ที่ผ่านมาส าหรับ
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง
รวมกับอัตราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี โดยจะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
(NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

o ข้อก าหนดในสญัญาจะซือ้จะขาย และสญัญาโอนสทิธิการเช่า เช่น ความรับผิดชอบของ WHART และ WHA ในการช าระ
คา่ใช้จ่ายและภาษีอากรตา่งๆ  หน้าที่และค ารับรองของ WHA ที่ต้องด าเนินการให้ทรัพย์สนิปลอดภาระและพร้อมตอ่การ
เข้าลงทนุของ WHART เป็นต้น ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์และ/หรือสิทธิการเช่าดงักลา่วเป็นไปตาม
อตัราที่ก าหนดโดยสว่นงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผลลพัธ์การค านวณค่าใช้จ่ายและภาษีอากรของการลงทนุเพิ่มเติมครัง้
นี ้อาจมีความแตกต่างจากการเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ ตามมูลค่าทรัพย์สินในการเข้าท ารายการ และสดัส่วนรูปแบบ
กรรมสทิธ์ิ Freehold และ Leasehold ของสนิทรัพย์ที่มีความแตกตา่งกนั 
 

(2) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA  ที่ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้จากร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงัที่ปรากฎใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ข้อก าหนดต่างๆ ในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

107 
 

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่เข้า
ลงทนุในครัง้นีไ้ด้อยา่งราบร่ืนทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็นข้อก าหนดที่จะช่วยควบคมุดแูลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีประสทิธิภาพและเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนด
ทีเ่หมือนกบัสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิที่ WHART เข้าลงทนุในครัง้แรก เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 และครัง้ที่ 4 เช่น  
o ก าหนดให้ค่าจ้างบริหารทรัพย์สินไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนด

ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ WHA สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุง
อาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง กรณี WHAREM มอบหมายให้ WHA 
ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจาก 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 าหนดให้คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคญั7 ค่าเบีย้ประกัน (ยกเว้นกรณีเบีย้ประกันที่สงูกว่าปกติอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งเมื่อผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีเห็นชอบต่อเบีย้ประกันดงักล่าวแล้ว WHART จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันเฉพาะจ านวนที่
เพิ่มขึน้) คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง เป็นต้น  

o ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทกุๆ 3 ปี ของวนัท่ี WHART 
เข้าลงทุน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้ บริหารอสงัริมทรัพย์เช่นเดียวกันกับทรัพย์สินหลกัที่
ลงทนุในครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 และครัง้ที่ 4 

จากเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 นี ้มีความเหมาะสม  
 

(3) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขของการให้ WHA เช่าช่วงหลังคาโครงการ Unilever 
ด้วยเง่ือนไขส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการเก่ียวกับพืน้ที่หลงัคาอาคารคลงัสินค้าโครงการ Unilever ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าใน
ปัจจุบนั ซึ่ง WHA ตกลงจะเข้าเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่วนัน้ มีอตัราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าเทียบเคียงได้กบัสญัญาให้เช่า
พืน้ที่หลงัคาของบุคคลอื่น สญัญาให้เช่าพืน้ที่หลงัคาที่มีอยู่เดิมก่อนที่ WHART จะเข้าลงทุน รวมทัง้ สญัญาตกลงกระท าการ
ส าหรับพืน้ที่หลงัคาของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในช่วงที่ผ่านมา และร่างสญัญาตกลงกระท าการของพืน้ที่หลงัคาของ
โครงการ WHA DAIWA ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ซึง่จะขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART 
ครัง้ที่ 1/2562 ในครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฎในข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบันี)้ ซึง่สง่ผลให้ WHART ได้รับประโยชน์จากการให้เช่า
ช่วงพืน้ที่หลงัคาของโครงการ Unilever ตามแผนงานที่วางไว้ ในอตัราที่ไม่ด้อยกว่าการลงทุนในหลงัคาของทรัพย์สินเพิ่มเติม
ในช่วงที่ผา่นมา ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขการให้เช่าช่วงพืน้ที่หลังคาโครงการ Unilever แก่ WHA มี
ความเหมาะสม 

 

                                                           
7  ค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในสว่นท่ีไม่เป็นสาระส าคญั เช่น คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาความสะอาด ดแูล
รักษาสวน การรักษาความปลอดภยั การดแูลบ ารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคารท่ีไมม่ีผู้ เช่าและภายนอกอาคาร เป็นต้น 
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(4) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่ม
เดียวกันของ WHA  

ด้วยเง่ือนไขส าคญัต่างๆ ของการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือบคุคลกลุม่เดียวกนัของ WHA 
มีเง่ือนไขที่เทียบเคียงกบัการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ไป อย่างไรก็ดี ในกรณี
ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครบตามสดัสว่น  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมรายอื่นท่ีมีความประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีเ้พื่อให้ครบตามสดัส่วนเดิม อาจได้รับการจัดสรรพร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไม่ก็ได้ ดงันัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือบุคคล

กลุ่มเดียวกันของ WHA มีความเหมาะสม เพื่อให้ WHA สามารถปฎิบตัิตามข้อตกลงที่จะถือครองหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจาณา
ผลกระทบในด้านสัดส่วนการถอืหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถอืหน่วยเดิมไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย กรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
 

(5) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสตี  
ด้วยเง่ือนไขส าคัญต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีในครัง้นีไ้ม่ด้อยกว่าเมื่อ
เทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART โดยมีเง่ือนไขที่ส าคญัคล้ายคลึง
กบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ของ WHART ที่
ผา่นมา อีกทัง้ การกู้ยืมเงินในครัง้นี ้WHART ไม่ต้องน าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมให้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม (รายละเอียด
ปรากฏในข้อ 1.2.3 (4) ของส่วนที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ ขณะที่เง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดอื่นเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่ เงื่อนไขในการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมีความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการตา่งๆ ดงันี ้
o  การลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเตมิ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้แก่ WHART ทนัทีภายหลงัการเข้าลงทนุ เนื่องจากทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุดงักลา่วปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) เฉลี่ย 5 โครงการ ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ เท่ากบัร้อยละ 
81.81 (ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าหลงัคา) และส าหรับอาคารคลงัสนิค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคาอาคารคลงัสนิค้า (ส าหรับติดตัง้แผงโซลา่ร์
เซลล์) ท่ีไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทุน  WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าเสมือนเป็นผู้ เช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคาอาคารคลงัสินค้า นบัแต่วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ
ในทรัพย์สิน รวมทัง้ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าของโครงการ WHA 
DAIWA ที่สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายกุารเช่าก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าปัจจุบนัช าระค่าเช่า 
(แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กินวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 นอกจากนี ้สนิทรัพย์ที่ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้มีศกัยภาพในการสร้าง
รายได้ให้แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยประมาณ 3.84  ปี นบัจากวนัท่ีคาดว่า 
WHART จะเข้าลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สินตกลงจะช าระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่ 
WHART เข้าลงทุน และระยะเวลาในการต่ออายกุารเช่า) ประกอบกับสินทรัพย์ดงักล่าวมีข้อได้เปรียบด้านท่ีตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ใน
บริเวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนสง่ที่ส าคญัแหง่หนึ่งของประเทศ ท าให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
เป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับรายได้คา่เช่าและคา่บริการจากทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่เนื่องไปในอนาคต 
ซึ่งในกรณีทรัพย์สินดังกล่าวมีอัตราการเช่าพืน้ที่ และอัตราค่าเช่าเป็นไปตามแผนงานที่ WHART วางไว้ จะท าให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการ
ด าเนินงานที่เติบโตขึน้ของ WHART ในอนาคต  

2.  ท าให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความ
เช่ือมัน่และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนกัลงทนุ ซึ่งความต้องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้นัน้ 
เป็นปัจจยัหนึง่ที่อาจช่วยสนบัสนนุราคาและสภาพคล่องในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต  

3.  ราคาเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ทีไ่มเ่กิน 4,880.25 ล้านบาท อยูใ่นช่วงราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิที่ประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่เทา่กบั 4,541.06 – 5,479.53 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมิน
ราคายตุิธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในสว่นที่ 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้  

4.  ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกภายหลงัการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้เท่ากบั 0.79 บาทต่อ
หน่วย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทุน 0.02 บาทต่อหน่วย) ซึ่งสูงกว่ากรณี WHART ไม่ได้ลงทุนในทรัพย์สินใดๆ 
เพิ่มเติม (พิจารณารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบนัของ WHART จ านวน 24 รายการ) ซึ่งจะมีประมาณการอตัราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกที่  0.78 บาทตอ่หนว่ย (รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทนุ 0.01 บาทตอ่หนว่ย)  

5.  เง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดของร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ 
WHART ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีสภาพเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน และเอือ้ให้ WHART ได้รับประโยชน์จากการเข้า
ลงทุนตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และ/หรือเป็นเง่ือนไขปกติทั่วไปของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเง่ือนไขที่
คู่สญัญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเง่ือนไขดังกล่าวมิได้ท าให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA และ/หรือเจ้าของ
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ทรัพย์สินตกลงช าระค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าและพืน้ท่ีเช่าหลงัคาที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ WHART เข้าลงทุน และ WHA ตกลง
จ านองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีตัง้ของโครงการ Unilever รวมทัง้ ทรัพย์สิน
อื่นท่ีเช่าของโครงการดงักล่าว แก่ WHART เพื่อเป็นหลกัประกนัการให้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สินดงักลา่วออกไปเป็น
ระยะเวลา 30 ปี เป็นต้น อีกทัง้ เง่ือนไขส าคัญมีความคล้ายคลึงกันหรือก าหนดขึน้โดยใช้หลกัการเดียวกันกับเง่ือนไขใน
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของกลุม่ WHA ในการเข้าลงทนุทรัพย์สนิครัง้แรก การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4  

 

อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการลง
มติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้ 
1.  WHART จะมีภาระหนีส้ินเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินสูงสุดตามมติ

คณะกรรมการที่ไม่เกิน 1,670.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 34.22 ของมูลค่าเข้าลงทุนสูงสุด โดยมี
ระยะเวลาการกู้ ยืมเงินส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อช าระเงินกู้ ยืมวงเงินที่ 1 อีก 1 ปี รวมทัง้สิน้ 2 ปี 
เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุบางสว่น ทัง้นี ้WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อน า
เงินกู้ดงักลา่วมาช าระหนีเ้งินกู้ ข้างต้นตอ่ไปได้  

2.  ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ได้ใช้
สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control dilution) ประมาณร้อยละ 
15.94 (รายละเอียดปรากฎในสว่นที่ 1 ข้อ 1.2.2 (3) ของรายงานฉบบันี)้ นอกจากนี ้กรณีทีร่าคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต ่า
กวา่ราคาหนว่ยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution)  

3.  ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทุนในครัง้นีไ้ด้ตามแผนงานที่
วางไว้ ซึ่งอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับ
ทรัพย์สนิที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าแทน WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สนิ ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาเช่า 3 
ปี ส าหรับอาคารคลงัสินค้า และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา ไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าเดิมที่หมดอายุ
สญัญาเช่า หรือผู้ เช่าต่ออายสุญัญาเช่าด้วยอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขที่ด้อยลง เป็นต้น ย่อมสง่ผลกระทบต่อระดบัและความ
ต่อเนื่องของรายได้ ท าให้ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA 
ตามเปา้หมายที่วางไว้  

4.  ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงการ 
Unilever อีก 30 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าสว่นแรก 30 ปี ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื่องจาก WHA 
ตกลงจะน าที่ดินบนโฉนดเลขที่ 106329 เนือ้ที่ประมาณ 21-0-64.80 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ตัง้ของโครงการ Unilever รวมทัง้ 
ทรัพย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดงักลา่ว มาจ านองเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สนิของ WHA ที่ให้สทิธิต่อ
อายุสญัญาเช่าแก่ WHART ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสญัญาดงักล่าว WHART จะได้รับค่าชดเชยสงูสุดเท่ากับความเสียหายที่
ไม่ได้รับสิทธิในการต่อสญัญาเช่า ดังนัน้ เง่ือนไขตามสัญญาจ านองดังกล่าว จึงช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อ 
WHART ได้ในระดบัหนึง่  

5. ความเสีย่งจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมจากการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่สองของโครงการ 
WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) ซึง่อาจเกิดขึน้ในกรณีสญัญาเช่าที่ดินหลกั (ระหวา่งเจ้าของที่ดินและ KPN Land) 
หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง KPN Land กับ WHA KPN Alliance) ของโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด 
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กม. 23 (เฟส 2) ถกูยกเลกิหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ซึง่อาจสง่ผลให้สทิธิ
การเช่าช่วงที่ดินทอดที่สองโครงการดังกล่าวของ WHART ครัง้นี ้มีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุดก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าช่วงได้ และส่งผลให้ WHART ไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ดี WHART 
ก าหนดเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม. 23 (เฟส 2) จะเกิดขึน้เมื่อบริษัท ท๊อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (เจ้าของที่ดิน) KPN Land (ผู้ เช่าที่ดินหลกั) และ WHA KPN Alliance (ผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงสละสิทธิใน
การบอกเลิกสญัญา รวมทัง้ ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และ 
KPN Land) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ (ระหวา่ง KPN Land และ WHA KPN Alliance) (แล้วแตก่รณี) เฉพาะสว่น
ที่ดินท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู ่(Step-in) ในกรณีที่ KPN Land 
หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ซึ่งเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการเข้าลงทนุในโครงการ
ดงักลา่วได้ระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขการเข้าลงทนุดงักลา่ว อาจท าให้ WHART มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม หาก WHART 
ต้องเข้าด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาหรือเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าที่ดินโดยตรงหรือผู้ เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (แล้วแต่กรณี) 
เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุในกรรมสทิธ์ิ หรือการลงทนุในสทิธิการเช่า หรือการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วงทอดที่หนึง่  

6. อาจก่อให้เกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการ
เข้าท ารายการต่างๆ กบั WHA ทัง้ในสว่นราคาและเง่ือนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อนการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและ/หรือสอบทานข้อมูล
และสญัญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและอุปกรณ์หลกัของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ราคาในการเข้าลงทุนทรัพย์สิน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการ
ก าหนดไว้ตามคูม่ือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็น
แนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่ WHA 
มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี 
WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดย WHART

2. ไม่มีประเด็นท่ียงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกัน
กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกันทางธุรกิจ และ/หรือการยกเลิกสญัญา และ/หรือข้อตกลง
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับภาระผูกพันในสญัญาเช่าช่วงในส่วนที่เก่ียวข้องกับที่ดินที่ WHART จะเข้าลงทุน หรือหากมีประเด็น
กฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ WHAREM จะเปิดเผยความเสีย่งดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และ
ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอันจะท าให้ทรัพย์สินที่ WHARTประสงค์จะเข้าลงทุนมี
ลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีเ่ก่ียวข้อง)
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3. ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง และ 

4. WHART ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ WHART การกู้ยืมเงิน และ
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึง่รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนัของ WHART 

 

o การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  ช่วยให้ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ไ้ด้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ท าให้ WHART มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก 
WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
คลงัสนิค้าและโรงงานมากกวา่ 10 ปี  

2.  มีความคล่องตัวในการประสานงานและการด าเนินการต่างๆ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART 
ภายหลงัการเข้าท ารายการ มากกวา่เมื่อเทียบกบัการว่าจ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหวา่ง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่นมา  

3.  เกิดการประหยดัต่อขนาดในการจดัหาสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษา และ/หรือการซอ่มบ ารุงทรัพย์สินให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหาประโยชน์ จากการที่ทรัพย์สินทัง้หมดของ WHART อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายเดียว  

4.  ข้อก าหนดในร่างสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วช่วยให้ WHART สามารถเข้าบริหารจดัการและหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้าลงทุนในครัง้นีไ้ด้อย่างราบร่ืน ทนัทีภายหลงัการเข้าท ารายการ อีกทัง้เป็นข้อก าหนดที่จะ
ช่วยควบคมุดแูลให้ WHA ปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 
นอกจากนี ้เป็นเง่ือนไข และ/หรือข้อก าหนดที่เหมือนกบัสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่ WHART 
เข้าลงทนุครัง้แรก การเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-4 ขณะที่อตัราการเรียกเก็บคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล ตามความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบั WHART ครัง้นี ้กับอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อื่น และอตัรา
คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจบุนั  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการลง
มติอนุมัติการเข้าท ารายการ คือ อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการ
เจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของ WHA ในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าว
จะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามคู่มือการปฎิบตัิการ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานีเ้ป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของ
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กลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้
 

o การให้ WHA เช่าช่วงหลังคาของโครงการ Unilever  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
1. ท าให้ WHART ได้รับรายได้ต่อเนื่องระยะยาวจากพืน้ที่หลงัคาโครงการดงักลา่วตามเป้าหมายที่วางไว้ ในอตัราที่ไม่ด้อย

กวา่การลงทนุในพืน้ท่ีหลงัคาของทรัพย์สินท่ี WHART ได้เข้าลงทนุในช่วงที่ผา่นมา  
2. เง่ือนไขส าคญัของการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีหลงัคาให้แก่ WHA เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขการให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาอาคารโรงงานเพื่อ

ใช้เป็นที่ติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“GUNKUL”) แก่บริษัท กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL รวมทัง้ เทียบเคียงได้กับเง่ือนไขของสญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) (ทรัพย์สินที่  WHART เข้าลงทุนครัง้แรก) และโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 61) (ทรัพย์สนิท่ี WHART เข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) ซึง่มีผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคาโครงการดงักลา่วอยู่
ก่อนที่ WHART จะเข้าลงทุน ตลอดจนเป็นเง่ือนไขที่เทียบเคียงได้กับเง่ือนไขการช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาซึ่งไม่มีผู้ เช่า ณ 
วันที่ WHART เข้าลงทุน ตามสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง WHART กับ WHA และ/หรือเจ้าของทรัพย์สิน ส าหรับ
ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 – ครัง้ที่ 4 และการลงทุนในโครงการ WHA DAIWA ซึ่ง 
WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่ 5 นี ้  

 

อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลง
มติอนมุตัิการเข้าท ารายการ คือ เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มขึน้จากที่มีอยูใ่นปัจจุบนั และอาจเกิดข้อสงสยัตอ่ความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ในการเจรจาตอ่รองราคาและ/หรือเง่ือนไขในการให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามคู่มือการ
ปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระของ WHAREM และได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานีเ้ป็น
แนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ และเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การให้ WHA เช่าช่วงหลงัคาของโครงการ Unilever มีประโยชน์ต่อ 
WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
 

o การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนในการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมแต่ละครัง้  เนื่องจาก WHA ตกลงจะถือครอง

หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุแต่ละครัง้ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ  

2.  สร้างความชดัเจนตอ่การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เพื่อเป็นหนึง่ใน
แหลง่เงินทนุในการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีโอกาสส าเร็จลลุว่งได้มากยิ่งขึน้  
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อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลง
มติอนุมตัิการเข้าท ารายการ คือ อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้านสดัส่วนการถือหน่วย (Control 
Dilution) ในกรณีผู้ ถือหนว่ยเดิมไมไ่ด้รับการจดัสรรให้สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัสว่นเดิม 
รวมถึงอาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือ
เง่ือนไขการเสนอขาย อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามคูม่ือการปฎิบตัิการ (Oprtation Mannual) รวมถึงได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ
ของ WHAREM โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ WHAREM 
อาจจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เกินสทิธิดงักลา่วตามเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) หรือไมก็่ได้  
 

ทัง้นี ้เมื่อพจิารณาประโยชน์ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้จากการเข้าท ารายการ ตลอดจนเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การจดัสรรหนว่ยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่
บคุคลเดียวกบั WHA มีประโยชน์ต่อ WHART และมีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
อย่างไรก็ดี ผู้ถอืหน่วยควรพิจาณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถอืหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถอืหน่วยเดิมไม่ได้
รับการจัดสรรให้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
 

o การกู้ยมืเงนิของ WHART เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การกู้ ยืมเงินของ WHART จากสถาบนัการเงินซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัสตี 
เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
1.  เง่ือนไขส าคญัตา่งๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีซึง่ WHAREM ได้รับในปัจจบุนั 

เช่น อตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการช าระเงินต้น การให้หลกัประกนั คล้ายคลงึกบัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลเก่ียว
โยงกับทรัสตีส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินครัง้ที่ 4 ของ WHART ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีเง่ือนไขที่ส าคญัไม่ด้อยกว่าเมื่อ
เทียบเคียงกบัเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั WHART (อ้างอิงตามข้อมลูที่เปิดเผยใน
สาธารณะ) โดยการเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้นีก้บัเงินกู้ยืมของ WHART ส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั ปรากฎในสว่นที่ 1 
ข้อ 1.2.2 (4) ของรายงานฉบบันี ้

2. WHART ไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นหลกัประกนัการกู้ยืม  

3.  เป็นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุนเพียงพอส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่มีต่อสถาบัน
การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน
ของ WHART จากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัทรัสตีในครัง้นี ้อาจมีความราบร่ืนและรวดเร็วกวา่สถาบนัการเงิน
อื่นที ่WHART ไมเ่คยท าธุรกรรมร่วมมาก่อน  

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้ 
1.  อาจเกิดข้อสงสยัต่อความเป็นอิสระของทรัสตีซึ่งจะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอเงิน

กู้ยืม และ/หรือการเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกัน
กบัทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแย้งระหวา่ง WHART กบัเจ้าหนี ้ซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั ทรัสตี
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ในอนาคต อยา่งไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีทีส่ดุ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ การเข้าท ารายการเก่ียว
โยงดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่มีการก าหนดไว้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องแล้ว ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

2.  เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีเพิ่มขึน้จากที่มีอยู่ในปัจจบุนั ซึง่ WHART มี
เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี รวมจ านวน 1,675.00 ล้านบาท (ยอดหนีค้งค้าง 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562)  

 

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 ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกับหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ใน
ครัง้นีด้้วยความรอบครอบระมดัระวงัก่อนลงมต ิเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม 
 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ WHART ขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ ศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ 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 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดงักลา่วข้างต้นมีความ
ถูกต้องและเป็นจริง ดังนัน้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตุนีท้ี่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ต่อ 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  

       ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของ WHART 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“WHART” หรือ “กองทรัสต์”) จดัตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 8 ธันวาคม 2557 โดย WHART ได้น าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่นกัลงทนุ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 - 
4 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,107.90 ล้านบาท เข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด (มหาชน) 
(“WHA) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครัง้แรก ประกอบด้วย พืน้ที่ให้เช่าคลงัสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจ านวน 
167,107.45 ตารางเมตร และพืน้ที่ให้เช่าหลงัคา (ส าหรับติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์) จ านวน 74,617.34 ตารางเมตร โดยพืน้ที่เช่า
ดงักลา่วอยู่ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 3 โครงการของ WHA  คือ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 
และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) โดยหน่วยทรัสต์ของ WHART ได้เข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวนัแรกในวนัที่ 18 ธนัวาคม 2557 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 เพื่อลงทุน
ทรัพย์สิน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4 (2) โครงการ WHA วงัน้อย  และ (3) โครงการ WHA สระบุรี 
มูลค่าการลงทุนรวม 4,645.91.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้เข้าลงทุนในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 
 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 เพื่อลงทนุทรัพย์สิน 
2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 และ (2) โครงการ WHA ลาดกระบงั มลูค่าการลงทนุรวม 4,190.00 ล้าน
บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่และคา่ธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559 
 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“WHAPF”) เป็นกองทรัสต์ โดยมี WHART 
เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้ WHAPF เป็น
หน่วยทรัสต์ 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 ชลบรีุ (14) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare และ (15) โครงการ 
DSG Phase 3 โดยมีอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ ที่อตัรา 1 หน่วยลงทนุของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์
ของ WHART นอกจากนี ้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายหลงัการ
แปลงสภาพ WHAPF จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA ขลหารพิจิตร กม. 3 (2) โครงการ WHA บางนาตราด กม. 19 
Phase 2 (3) โครงการ WHA ล าลูกกา และ (4) โครงการ Omada โดย WHART ได้ด าเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ 
WHAPF รวมถึงลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน
ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดย WHART ได้ด าเนินการออกหุ้ นกู้ ตามมติดังกล่าว ครัง้ที่  1 จ านวน 4,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2561 และ WHART ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ตามมติดงักลา่ว ครัง้ที่ 2 จ านวน 2,300 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 เพื่อลงทุน
ทรัพย์สิน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) (2) โครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) (3)โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
และ (4) โครงการ DSG HSIL มลูค่าการลงทนุรวม 4,464.50.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย 
WHART ได้เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2561  
 

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 : 20,612,928,907.27 บาท 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ : 2,248,454,220 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.1551 บาท 
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยทรัสต์จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

1.2 วัตถุประสงค์และโครงสร้างการจัดการของ WHART 
 

WHART จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทนุตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ต่อประชาชนและน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลดัทรัพย์ฯ โดย WHART จะน า
เงินที่ได้รับจากการระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สินและน าทรัพย์สินที่ลงทนุไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่า
ช่วง การให้ใช้พืน้ที่ในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัการให้เช่า การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สนิที่ให้เช่า อยา่งไรก็ดี 
WHART จะไมเ่ข้าด าเนินธรุกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น รวมทัง้จะ
ไมน่ าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่
ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย  ทัง้นี ้โครงสร้างของ WHART ปรากฏตามแผนภาพด้านลา่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีเช่า 
•   อาคารคลงัสนิคา้ 1,128,113.16 ตร.ม. 
•   พืน้ทีห่ลงัคา 352,119.29 ตร.ม. 
•   พืน้ทีล่านจอดรถ 26,611.90 ตร.ม. 

 

 
ผูเ้ช่า 
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ผู้มีสว่นเก่ียวข้องตอ่การดแูล ตรวจสอบ และบริหารจดัการ WHART ประกอบด้วย (1) ทรัสตี (2) ผู้จดัการกองทรัสต์ (3) ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 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

ตรวจสอบการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพด้วยความช านาญ รวมทัง้ควบคมุดแูลการลงทนุของกองทรัสต์ การ
เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยปฏิบตัิต่อผู้ รับประโยชน์
อยา่งเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ รับประโยชน์และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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 พนิิจพิชิตกลุ 1 0.00 
 รวม 27,154,274  100.00  

ท่ีมา : www. corpus.bol.co.th 
 

 

(1) 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
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ เช่น ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ 
ก าหนดกลยุทธ์ลงทุนในการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จัดท างบประมาณ งานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ การก ากับการปฏิบตัิงานและการด าเนินกิจการต่างๆ ของกองทรัสต์ จดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับ
การเช่า และน ารายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

http://corpus.bol.co.th/
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น : โครงสร้างการถือหุ้นของ WHAREM ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 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 2561 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 2561 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 ผู้จดัการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 
5. น.ส.ณวลัริณี สวุินิจวงษ์ ผู้จดัการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 
6. นายชยัวฒัน์ มัน่คงดี  ผู้จดัการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 
7. นายสพุจน์ สทุธิประภา ผู้จดัการฝ่ายก ากบัตรวจสอบ บริหารและจดัการความเสีย่ง 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2561 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 
ทนุจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,567,773,018.60 บาท และทุนช าระแล้ว 1,439,141,825.20 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 14,391,418,252 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ลกัษณะและขอบเขต
การด าเนินธุรกิจ 

: WHA เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถ
จ าแนกสว่นธุรกิจได้เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจย่อย 
ได้แก่  ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบ ริการ ธุรกิจการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อจ าหนา่ย ธุรกิจการลงทนุและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริหาร
และจดัการกองทรัสต์ 

2. ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Hub) ด าเนินการผา่นบริษัทย่อยในการ
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พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม และ/หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อจ าหน่ายที่ดิน
ให้กับผู้ประกอบการท่ีมีความต้องการเข้ามา ลงทุนจัดตัง้โรงงานในเขตนิคม/เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม/เขตสง่เสริมนิคมอตุสาหกรรม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดโดยการนิคม
แห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ พร้อมทัง้เป็นศนูย์กลางในการจดัหา
สาธารณปูโภคและสิง่อ านวยความสะดวกไว้ให้บริการแก่ลกูค้า 

3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลงังาน (Utilities & Power Hub) ด าเนินการผ่านบริษัทย่อย 
ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities) ประเภทการจ าหน่ายน า้ดิบ ผลิตและจ าหน่ายน า้
เพื่ออตุสาหกรรม และบริหารจดัการน า้เสยีให้แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการด้านพลงังาน 
(Power) ผ่านการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั ง้ ในประเทศและต่างประเทศกับ
ผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ความช านาญในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทัง้ที่เป็น
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานเชือ้เพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลงังานทดแทน 
(Renewable Fuel) 

4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั (Digital Platform Hub) ด าเนินการผา่นบริษัทย่อย มีผลิตภณัฑ์และ
บริการ ได้แก่ (1) บริการพืน้ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) (2) บริการเช่ือมต่อสื่อสารโครงข่าย
สายเคเบิลใยแก้วน าแสง  (3) บริการบริหารการจัดการและดูแล (Managed Services) 
ระบบงานเทคโนโลยีสารเทศให้กบัลกูค้าและหนว่ยงานต่างๆ อย่างครบวงจร (4) บริการ Cloud 
Services และ (5) บริการจดัหาอปุกรณ์และซอฟต์แวร์ หรืออปุกรณ์อื่นๆ ด้านไอทีในรูปแบบการ
ปลอ่ยเช่า (Rental/Leasing Equipment and Software) 

 

ทัง้นี ้WHA ได้รับการวา่จ้างให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHART ซึง่มีหน้าที่โดยสรุป ดงันี ้
(1)  ดูแลและบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อประโยชน์ใน

การบริการ บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมถึง จดัหา
บริษัทประกนัภยัและช าระเบีย้ประกนัภยั 

(2)  อ านวยความสะดวกให้กับทรัสตี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

(3)  ร่วมกับผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อท าให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งใบอนุญาตและ/หรือเอกสารอื่นใดที่
เก่ียวข้องและจ าเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จดัหาผู้ เช่า
พืน้ที่ในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ประสานงานและเจรจากับผู้ เช่ าในการเข้าท าสญัญาเช่า
สญัญาบริการหรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 . กลุม่นายสมยศ อนนัตประยรู และน.ส.จรีพร จารุกรสกลุ  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 1 3,629,083,491 25.32 
น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ  1,473,761,769 10.28 
นายสมยศ อนนัตประยรู 2 924,091,714 6.45 
Credit Suisse AG, Singapore Branch 3 321,773,360 2.24 
UBS AG Singapore Branch 3 62,545,704 0.44 
นางสาวชชัชมนต์ อนนัตประยรู 46,029,305 0.32 

รวม 6,457,285,343 45.05 
2. State Street Bank Europe Limited 1,434,366,428 10.01 
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3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 701,747,789 4.90 
4. กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล 304,162,600  2.12 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 217,481,900 1.52 
6. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 180,797,900 1.26 
7. กลุม่ตระกลูจารุกรสกลุ 

นางมาล ีจารุกรสกลุ 136,000,000 0.95 
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 
นายธีระ จารุกรสกุล 872,000 0.01 
นายชยัชนะ จารุกรสกลุ 400,000 0.00 
นายชยัธวชั จารุกรสกลุ 12,145 0.00 
นายชยัธนะ จารุกรสกลุ 88 0.00 

รวม 178,025,383 1.24 
 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
173,066,201 1.21 

8. นายสญัชยั สขุสมชีวิน 155,000,000 1.08 
9. น.ส.นลนิรัตน์ แซอ่ึง้ 151,880,200 1.06 
10. นางเฉลยีว ศรีชยัวฒัน์ 96,715,200 0.67 
11. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่น  4,438,738,225 30.97 
 รวม 14,334,267,169 100.00 

หมายเหต ุ1  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบด้วย (1) นายสมยศ อนนัตประยูร  
500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 (2) น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 499,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และ (3) น.ส.จารุวรรณ จารุกรสกลุ จ านวน 1 หุ้น 

                2  ถงึแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 
                3    เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในสิงคโปร์ท่ีนายสมยศ อนนัตประยรู และน.ส.จรีพร จารุกรสกุล 

ไปฝากหุ้นไว้ 
ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHA 

รายช่ือกรรมการ : รายช่ือกรรมการของ WHA ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 . น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ 
2 . นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ 
3 . นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการ 
4. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ 
5. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 
6. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร  กรรมการ 
7. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการ 
8. นายสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมการ 
9. ดร.พิชิต อคัราทติย์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. ดร.อภิชยั บญุธีรวร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
11. ดร.สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
12. ดร.กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHA 
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รายช่ือผู้บริหาร : รายช่ือผู้บริหารของ WHA ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.จรีพร จารุกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร/  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการบริหาร 
3. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการบริหาร 
4. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยทุธ์ 
5. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริหาร /  

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
6. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
7. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 
8. นายสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHA 
 

1.3 นโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ของ WHART 
 

WHART เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม นโยบายการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(1) เน้นการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่

กองทรัสต์อาจลงทนุได้ โดยมลูค่าในการเข้าลงทนุอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ อย่างไรก็
ดี ราคาที ่WHART จะเข้าลงทนุนัน้อาจแตกตา่งจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ เนื่องจากผู้จดัการ
กองทรัสต์และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะก าหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยค านึงถึงผลการ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทนุขณะนัน้ๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นัก
ลงทนุคาดหวงัและจะท าการออกเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายดงักลา่วให้กบัผู้ลงทนุ 

(2) WHART อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินประเภทอื่นนอกเหนือจากข้อ 1. ข้างต้น หาก WHAREM ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการศกึษา รวมถึงประเมินปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเห็นวา่การลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(3) WHART อาจพิจารณาลงทนุผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั
กบั WHART โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
▪ WHART ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 99 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
▪ แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดงักล่าว มี

การประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในท านองเดียวกบักรณีที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์โดยตรง 

ทรัพย์สินที่ WHART ได้เข้าลงทุนในปัจจุบัน มีลักษณะการด าเนินธุรกิจของโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภทธุรกิจหลัก คือ (1) 
โครงการอาคารคลงัสินค้าให้เช่า และ/หรืออาคารโรงงานให้เช่า และ (2) โครงการให้เช่าพืน้ที่หลงัคา เพื่อโครงการผลติกระแสไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหน่าย (Solar PV Rooftop)  ซึ่งภายในโครงการอาคารคลงัสินค้าให้เช่า และ/หรือ
อาคารโรงงานให้เช่า ได้มีการให้เช่าพืน้ที่จอดรถแก่ผู้ เช่าบางราย รวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บสินค้าใน
คลงัสินค้าและอาคารโรงงาน เช่น racks และ pallets ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของโครงการคลงัสินค้าให้เช่า และ/หรือ
อาคารโรงงานให้เช่า ทัง้นี ้ข้อมลูทรัพย์สนิของ WHART สรุปดงันี ้
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สรุปทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั 

 ช่ือโครงการ ท าเลที่ตัง้ 
เนือ้ที่ดนิ 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน ส านักงาน 

(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

 ทรัพย์สินที่ WHART ลงทุนครัง้แรก 
1 โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA 

ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2  
ต าบลคลองสามประเวศ  
อ าเภอลาดกระบงั กรุงเทพ 

35-0-0 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

35,092.97 
 

- - 

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

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
(บางพลีใหญ่) สมทุรปราการ  

74-2-67 สิทธิการเช่า  
 

72,179.48  
 

23,976.30  
 

 

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

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
(บางพลีใหญ่) สมทุรปราการ  

65-0-21.9 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

59,835.00  
 

50,641.04  
 

- 

 ทรัพย์สินที่ WHART ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 หรือลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1  
4 โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.4)  
ต าบลบางปลา  

อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ  
81-0-15.9 กรรมสิทธ์ิถือครอง 

โดยสมบรูณ์ 
80,745.55  

 
68,384.20  

 
- 

5 โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 61)  

ต าบลบอ่ตาโล่ อ าเภอวงัน้อย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

69-0-16 สิทธิการเช่า  
 

61,204.00  
 

26,472.05  
 

 

6 โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ)  

ต าบลหนองปลาหมอ  
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ  

34-3-12 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

32,986.00  
 

- - 

 ทรัพย์สินที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 หรือลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 
7 โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.5)  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ  
66-2-85 สิทธิการเช่า  

 
62,105.25  

 
50,143.60  

 
2,378.90  

 
8 โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ลาดกระบงั)  
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร  
99-1-51 กรรมสิทธ์ิถือครอง 

โดยสมบรูณ์ 
95,110.00  

 
59,986.30  

 
1,350.00  

 
 ทรัพย์สินท่ี WHART รับโอนจาก WHAPF 
9 โครงการ Kao  

 
ต าบลดอนหวัฬ่อ  

อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  
46-3-81 กรรมสิทธ์ิถือครอง 

โดยสมบรูณ์ 
42,310.44  

 
- - 

10 โครงการ Triumph นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  

29-3-91.2 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

14,320.80  
 

- - 
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 ช่ือโครงการ ท าเลที่ตัง้ 
เนือ้ที่ดนิ 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน ส านักงาน 

(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

11 โครงการ DKSH Consumer และ 
โครงการ DKSH 3M  
 

ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่  
อ าเภอบางเสาธง (บางพลี)  
จงัหวดัสมทุรปราการ  

83-0-81 สิทธิการเช่า  
 

73,022.44  
 

- - 

12 โครงการ DKSH บางปะอิน  
 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอนิ 

(พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

30-2-53 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

36,000.00  
 

- - 

13 โครงการ Ducati  
 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี ้ 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  

27-1-53.4 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

20,285.00  
 

- - 

14 โครงการ Healthcare  
 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
(บางพลีใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ  

46-0-66 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

52,706.84  
 

- - 

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

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ  

71-0-5.5 สิทธิการเช่า  
 

68,901.95  
 

- 2,597.00  
 

16 โครงการ DSG Phase 1 และ 2  
 

เขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ  

ต าบลหนองปลาหมอและต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ  

48-0-26.5 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

55,372.40  
 

- - 

17 โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบรีุ)  

ต าบลพานทองหนองกะขะ  
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  

39-0-18 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

38,565.00  
 

- - 

 ทรัพย์สินที่ WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3  
18 โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3)  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ  
50-0-46.25 สิทธิการเช่า  

 
47,221.00  

 
37,303.80  

 
2,340.00  

 
19 โครงการ WHA Mega Logistics 

(ล าลกูกา)  
ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลกูกา  

จงัหวดัปทมุธานี  
12-2-50.5 กรรมสิทธ์ิถือครอง 

โดยสมบรูณ์ 
8,045.64  

 
- 4,124.00  

 
20 โครงการ Omada Aerospace 

Factory (ระยอง)  
 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง  
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  

25-3-32.4 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

15,568.79  
 

- - 
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 ช่ือโครงการ ท าเลที่ตัง้ 
เนือ้ที่ดนิ 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน ส านักงาน 

(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีเช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

 ทรัพย์สินที่ WHART ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 4 หรือลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 
21 โครงการ WHA Mega Logistics 

Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  
ต าบลบางกระเจ้า  

อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร  

17-1-50 สิทธิการเช่า  
 

14,084.00  
 

9,100.00  
 

4,858.00  
 

22 โครงการ DSG WHASIL  
 

เขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ  

15-0-0 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

39,607.00  
 

- 8,964.00  
 

23 โครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 63)  

ต าบลบอ่ตาโล่และต าบลล าตาเสา 
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

96-1-44 กรรมสิทธ์ิถือครอง 
โดยสมบรูณ์ 

86,223.61  
 

- - 

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

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

43-3-0 สิทธิการเช่า  
 

16,620.00  
 

26,112  
 

- 

 รวมทรัพย์สินที่ลงทุนทัง้หมด  1,210-0-67.55  1,128,113.16  352,119.29  26,611.90  
หมายเหต ุ* อาคาร C และอาคาร M ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) เป็นส่วนหนึง่ของทรัพย์สินท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

- รายละเอียดทรัพย์สินของ WHART แต่ละโครงการ ดเูพิ่มเติมได้จากตารางสรุปทรัพย์สินของ WHART ในปัจจุบนั ท่ีปรากฎในบทสรุปส าหรับผู้บริหารของรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ฉบบันี ้และแบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHART ในเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th เวบ็ไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และเวบ็ไซต์ WHART ท่ี www.whareit.com 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHART      
 

1.4 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 
 

กองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคาร รวมทัง้งานระบบและสว่นควบต่างๆ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าในท่ีดิน ซึง่กองทรัสต์ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โดยน าทรัพย์สนิดงักลา่ว
ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทัง้นี ้ทรัสตีในฐานะผู้ตรวจสอบดแูลกองทรัสต์แทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะวา่จ้างผู้จดัการกองทรัสต์ให้ท าหน้าที่ดแูลการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านการก าหนด
นโยบายและการวางกลยทุธ์ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ โดยจะมอบหมายให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าทรัพย์สนิดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์
ได้ด้วยการเข้าท าสญัญาเช่ากบัผู้ เช่า ซึง่มีลกัษณะเป็นสญัญาเช่าที่มีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรับผู้ เช่าทกุราย  รวมทัง้วา่จ้างผู้บริหารสนิทรัพย์ให้
ท าหน้าที่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ภายใต้การก ากบัดแูลโดยผู้จดัการกองทรัสต์ 
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2. รายชื่อผู้ถอืหน่วยของ WHART 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว มีจ านวน 2,248,454,220 หน่วย โดยมี
รายละเอียดผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ) ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

 รายชื่อ จ านวนหน่วย ร้อยละ 
1. ส านกังานประกนัสงัคม 446,590,675 19.86 
2. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 337,284,043 15.00 
3. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 128,503,852 5.72 
4. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 96,394,222 4.29 
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 96,235,506 4.28 
6. ธนาคารออมสนิ 70,473,029 3.13 
7. กองทนุเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 67,837,090 3.02 
8. บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 64,467,854 2.87 
9. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 62,472,155 2.78 
10. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 46,543,904 2.07 

ท่ีมา :  www.set.or.th 
 

3. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ส าหรับปี 2559 – 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม และงบการเงินฉบบัสอบทาน ส าหรับไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 
มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART ส าหรับปี 2559 – 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 
WHART 

2559 2560 2561 
31 มี.ค.
2562 งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์     
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิรรม 13,082.76 25,948.85 30,593.97 30,874.70 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามราคายุตธิรรม 181.69 346.61 1,130.71 1,436.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 285.66 787.13 139.66 88.09 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 246.30 356.94 351.82 323.36 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 25.31 236.64 266.40 283.18 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 61.10 89.72 85.47 69.62 
สินทรัพย์อ่ืน 39.74 48.57 83.28 57.17 
รวมสินทรัพย์ 13,922.55 27,814.46 32,651.32 33,132.62 
หนีส้ิน     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 8.69 106.36 69.52 140.20 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 373.34 882.44 958.69 953.30 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 3,845.62 7,506.85 5,162.44 2,973.53 
หุ้นกู้  - สทุธิ - - 4,195.81 6,493.43 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 139.87 169.84 155.21 85.97 
หนีส้ินอ่ืน 14.03 49.65 126.32 59.26 
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WHART 
2559 2560 2561 

31 มี.ค.
2562 งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

รวมหนีส้ิน 4,381.56 8,715.14 10,667.99 10,705.70 
สินทรัพย์สุทธิ 9,540.99 19,099.32 21,983.33 22,426.92 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย     
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 9,466.65 18,927.08 21,624.47 21,596.36 
ก าไรสะสม 74.34 172.24 358.86 830.56 
สินทรัพย์สุทธิ  9,540.99 19,099.32 21,983.33 22,426.92 
สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท) 9.8144 9.7248 9.7770 9.9743 

 

 

WHART 
2559 2560 2561 

ม.ค.-มี.ค.
2562 งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,593.26) (2,313.47) (3,494.71) 140.55 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,618.48  2,104.34 2,847.24 (192.12) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 25.22  (209.12) (647.47) (51.57) 

 

WHART 
2559 2560 2561 

31 มี.ค.
2562 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญและข้อมูลเพิ่มเตมิท่ีส าคัญ  

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายงวด (ล้านบาท) 9,540.99  19,099.32 21,983.33 22,426.92 
อตัราส่วนของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 

1.69 1.59 1.71 0.38 

อตัราส่วนของรายได้จากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 
ถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 

10.54 9.73 10.09 2.48 

WHART 
2559 2560 2561 

ม.ค.-มี.ค.
2562 งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าและบริการคลงัสินค้า 648.47 1,001.94 1,902.99 538.46 
รายได้ค่าเช่าและบริการอ่ืนๆ 2.64 19.04 24.18 5.55 
รายได้ชดเชยค่าเช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ 57.83 58.39 51.01 6.65 
รายได้ดอกเบีย้ 0.82 0.84 1.75 0.13 
รวมรายได้    709.76 1,080.21 1,979.93 550.79 
ต้นทนุของการให้เช่าและการให้บริการ 23.45 31.62 93.50 15.26 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 15.14 23.30 43.54 12.35 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 15.14 22.53 34.83 9.88 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3.11 4.19 5.95 1.33 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 10.10 21.70 47.52 13.22 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 46.83 72.90 110.48 32.87 
รวมค่าใช้จ่าย 113.76 176.24 335.82 84.90 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 596.00 903.97 1,644.11 465.90 
ดอกเบีย้จ่าย 120.81 176.31 334.42 122.21 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 475.18 727.67 1,309.69 343.69 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน     
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ - 0.34 2.80 2.59 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ (95.38) (49.50) 160.52 283.93 
รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (95.38) (49.16) 163.32 286.52 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี 379.80 678.51 1,473.01 630.20 
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2559 2560 2561 

31 มี.ค.
2562 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญและข้อมูลเพิ่มเตมิท่ีส าคัญ  

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุ
ระหวา่งงวดตอ่มลูคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ)* 

61.76 114.88 22.41 0.05 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ล้านบาท) 6,736.36  11,098.13 19,617.63 22,172.89 
หมายเหต ุ* มลูค่าการซือ้ขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และค านวนโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาท่ีมี

อยู่ในระหวา่งงวด 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART 
ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปี 2559 – 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 WHART มีรายได้รวมจ านวน 709.76 ล้านบาท 1,080.21 ล้านบาท 1,979.93 
ล้านบาท และ 550.79 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นรายได้หลกัจากรายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้าจ านวน 648.47 ล้านบาท 
1,001.94 ล้านบาท 1,902.99  ล้านบาท และ 538.46 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.37 ร้อยละ 92.75 ร้อยละ 
96.11 และร้อยละ 97.76 ของรายได้รวมในแต่ละปี ซึ่งการเพิ่มขึน้ของรายได้ในแต่ละปีนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนใน
สินทรัพย์เพิ่มเติมในแต่ละปีของ WHART ทัง้นี ้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 WHART ได้รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม 
WHAPF เป็นกองทรัสต์ และมีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2561 และ WHART ได้เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ขณะเดียวกนั WHART มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 – 2561 และไตร
มาส 1 ปี 2562 จ านวน 113.76 ล้านบาท 176.24 ล้านบาท 335.82 ล้านบาท และ 84.90 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายเป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ของ WHART ดังนัน้ WHART จึงมีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 596.00 ล้านบาท 903.97 ล้านบาท 1,644.11 ล้านบาท และ 465.90 ล้านบาท ตามล าดบั โดย 
WHART มีรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัคา่ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 – 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 475.18 ล้าน
บาท 727.67 ล้านบาท 1,309.69 ล้านบาท และ 343.69 ล้านบาท ตามล าดบั 
 

ทัง้นี ้ในปี 2559-2560 WHART มีรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุรวมจ านวน 95.38 ล้านบาท และ 49.16 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัจากรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  ส าหรับปี 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 WHART มี
รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมจ านวน 163.32 ล้านบาท และ 286.52 ล้านบาท โดยมาจากรายการก าไรสทุธิที่ยังไม่
เกิดขึน้จากการวัดค่าเงินลงทุนเป็นหลกั ท าให้ WHART มีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานระหว่างปี 2559-2561 
จ านวน 379.80 ล้านบาท 678.51 ล้านบาท 1,473.01 ล้านบาท และ 630.20 ล้านบาท ตามล าดบั  
 

ฐานะการเงนิ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 – 2561 และวันที่  31 มีนาคม 2562 WHART มีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,922.55 ล้านบาท 
27,814.46 ล้านบาท 32,651.32 ล้านบาท และ 33,132.62 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ  เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรมจ านวน 13,082.76 ล้านบาท 25,948.85 ล้านบาท 30,593.97 ล้านบาท และ 30,874.70 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 93.97 ร้อยละ 93.29 ร้อยละ 93.70 และร้อยละ 93.19 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี
ตามล าดับ ทัง้นี  ้เงินลงทุนตามราคายุติธรรมของ WHART ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 ประกอบด้วย เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 8 โครงการ ในปี 2559 และปรับเพิ่มขึน้เป็น 21 โครงการ ในปี 2560 จากการท่ี WHART ได้รองรับการ
แปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ และเพิ่มขึน้เป็น 24 โครงการ ในปี 2561 จากการลงทนุเพิ่มเติม 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 WHART มีหนีส้ินรวมจ านวน 4,381.56 ล้านบาท 8,715.14 
ล้านบาท 10,667.99 ล้านบาท และ 10,705.70 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนีส้ินหลกัได้แก่ เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินสุทธิ
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จ านวน 3,845.62 ล้านบาท 7,506.85 ล้านบาท 5,162.44 ล้านบาท และ 2,973.53 ล้านบาท ในแต่ละปีตามล าดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.77 ร้อยละ 86.14 ร้อยละ 48.39 และร้อยละ 27.87 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปีตามล าดบั โดยในปี 2561 และ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562 WHART มีการหุ้ นกู้ สุทธิ 4,195.81 ล้านบาท และ 6,493.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.33 และร้อยละ 
60.87 ของหนีส้นิรวม 
 

WHART มีสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 9,540.99 ล้านบาท 
19,099.32 ล้านบาท 21,983.33 ล้านบาท และ 22,426.92 ล้านบาท ตามล าดับ ประกอบด้วย 1) ทุนที่ได้รับจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จ านวน 9,466.65 ล้านบาท 18,927.08  ล้านบาท 21,624.47 ล้านบาท และ 21,596.36 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.22 ร้อยละ 99.10 ร้อยละ 98.37 และร้อยละ 96.30 ของสินทรัพย์สุทธิในแต่ละปีตามล าดบั และ 2) ก าไร
สะสมจ านวน 74.34 ล้านบาท 172.24 ล้านบาท 358.86 ล้านบาท และ 830.56 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 
ร้อยละ 0.90 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 3.70 ของสนิทรัพย์สทุธิในแตล่ะปีตามล าดบั 
 

สภาพคล่อง 
ส าหรับปี 2559 – 2561 WHART มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 25.22 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลง
จ านวน 209.12 ล้านบาท ลดลงจ านวน 647.47 ล้านบาท และลดลงจ านวน 51.57 ล้านบาท ในปี 2560 – 2561 และไตรมาส 
1 ปี 2562 ตามล าดับ ทัง้นี ้ในปี 2559-2561 WHART มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,593.26 ล้านบาท 
2,313.47 ล้านบาท และ 3,494.71 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลกัจากการซือ้เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 
4,208.56 ล้านบาท 3,107.25 ล้านบาท และ 4,490.97 ล้านบาท ตามล าดบั และซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สุทธิจากการขาย
จ านวน 100.00 ล้านบาท 159.92 ล้านบาท และ 774.93 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่มีรายการปรับกระทบให้เป็นเงินสดหลกั
ได้แก่ เงินมดัจ ารับจากลกูค้าเพิ่มขึน้จ านวน 133.45 ล้านบาท 52.36 ล้านบาท และ 76.25 ล้านบาท ในปี 2559-2561 ในแต่
ละปีตามล าดบั และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ าหน่ายจ านวน 41.59 ล้านบาท 64.85 ล้านบาท และ 98.50 
ล้านบาท ในแต่ละปีตามล าดับ ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2562 WHART มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
140.55 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการลงทนุในระหว่างงวด 343.69 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและบริการรับลว่งหน้าที่เพิ่มขึน้ 
70.67 ล้านบาท  ในขณะที่มีการซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ 300.00 ล้านบาท โดยไมม่ีการซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม 
 

ขณะเดียวกนั WHART มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,618.48 ล้านบาท 2,104.34 ล้านบาท และ 2,847.24 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559  มีสาเหตหุลกัจากเงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จ านวน 3,104.72 ล้านบาท และเงินสด
รับจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,250.00 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนจ านวน 485.93 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 WHART มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิจากการช าระคืน 
จ านวน 3,233.40 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 711.26 ล้านบาท 
และในปี 2561 WHART มีเงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวน 2,930.11 ล้านบาท เงินจากการออกหุ้นกู้ จ านวน 
4,200.00 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ จ านวน 2,447.70 ล้านบาท และจ่ายคืนมูลค่า
หนว่ยทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน 1,519.12 ล้านบาท และส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 WHART มีเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 192.12 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการออกหุ้ นกู้ จ านวน 2,300.00 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ สถาบันการเงิน 
2,247.10 ล้านบาท และมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนหนว่ยทรัสต์จากการลดทนุ 186.61 ล้านบาท 
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4. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

เนื่องจากรายได้จากการลงทนุในกองทรัสต์ WHART มาจากรายได้ค่าเช่าและบริการในธุรกิจให้เช่าและบริการคลงัสินค้าและ
ศนูย์กระจายสนิค้าและให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาเพื่อผลติกระแสไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหน่าย (Solar PV 
Rooftop) ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART จึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงาน
อตุสาหกรรมให้เช่าและคลงัสนิค้าให้เช่า ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
เศรษฐกิจไทยปี 2561  
อ้างอิงข้อมลูภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ทัง้ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จดัท าโดยจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ระบวุ่า ปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 
4.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี เนื่องจากปัจจยัสนบัสนนุดงันี ้ 
(1)  การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื่อง สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้และการกระจายตวัมากขึน้ของฐานรายได้

และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้อตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟอ้ที่อยูใ่นระดบัต ่า และการด าเนินมาตรการดแูลผู้มี
รายได้น้อยของภาครัฐ สง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.6 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.0 
ในปี 2560 และเป็นการขยายสงูสดุในรอบ 6 ปี  

(2)  การลงทนุภาคเอกชนในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2560 และเป็นการขยายตวั
สงูสดุในรอบ 6 ปี โดยการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขยายตวัร้อยละ 3.9 เท่ากบัปี 2560และการลงทนุในหมวด
ก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 4.1 ปรับตวัดีขึน้อยา่งชดัเจนจากการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2560  

(3)  การสง่ออกมีมูลค่า 253,431 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าสงูสดุเป็นประวตัิการณ์) ขยายตวัร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการ
ขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปี 2560 โดยปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 และราคาสนิค้าสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4    

(4) ด้านการผลิต พบว่า การผลิตภาคการเกษตรปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ปรับตัวดีขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 
2560 ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 ในขณะที่ดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 5.7 ส่งผลให้ดชันีรายได้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.0 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 
2560 เนื่องจากการปรับตัวดีขึน้ของอุปสงค์ในประเทศและการขยายตัวของปริมาณการส่งออก ส่งผลให้ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5 ด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคาร
ขยายตวัร้อยละ 7.9 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 10.6 ในปี 2560 โดยนกัท่องเที่ยวตา่งประเทศมีจ านวน 38.28 ล้าน
คน เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 รายรับรวมจากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3,075.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.0 และอตัราการเข้าพัก
เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 71.40  

(5)  การผลติสาขาการขนสง่ และการคมนาคมขยายตวัร้อยละ 6.3 เทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 7.3 ในปี 2560 โดยบริการ
ขนสง่ขยายตวัร้อยละ 3.2 และบริการโทรคมนาคมขยายตวัร้อยละ 10.2 

 

ส าหรับการลงทนุภาคอตุสาหกรรมและนโยบายการสง่เสริมการลงทนุโดยรวมในปี 2561 อ้างอิงจากข้อมลูส านกังานคณะกรรมการ
การสง่เสริมการลงทนุ (The Thai Board of Investment : “BOI”) พบวา่ ในปี 2561 มีการขอรับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1,626 
โครงการ มูลค่ารวม 901,772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43 จากปี 2560 โดยมีโครงการลงทนุท่ีได้รับการอนุมตัิให้การสง่เสริมการ
ลงทนุ จ านวน 1,469 โครงการ เงินลงทนุรวม 549,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2560 โดยที่ตัง้โครงการลงทนุกระจกุตวัใน
ภาคกลางมากที่สุด จ านวน 828 โครงการ รวมเงินลงทุน 112,885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของเงินลงทุนทัง้หมด รองลงมา 
ได้แก่ การลงทนุในภาคตะวนัออก มีค าขอรับการสง่เสริมการลงทนุ 465 โครงการ แต่มีเงินลงทนุมากที่สดุ รวม 694,545 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 77 ของเงินลงทนุทัง้หมด 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562  
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนบัสนนุส าคญั ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนับสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (2) การปรับตวัดีขึน้ของการ
ลงทนุภาคเอกชนตามการเพิ่มขึน้ของอตัราการใช้กาลงัการผลิต และการเพิ่มขึน้ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (3) 
การเร่งตัวขึน้ของการลงทุนภาครัฐ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัๆ (4) การเพิ่มขึน้ของแรง
ขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ของจ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว และ (5) การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 
ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และ
ร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉลีย่อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.2 ของ GDP  
 

ตลาดคลงัสนิค้าให้เชา่ ปี 2561  
o อปุทานคลงัสนิค้า 
ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2561 ของ WHART ระบวุ่า ณ ปลายปี 2561 อปุทานคลงัสินค้ามีจ านวนทัง้สิน้ 4,902,619 ตารางเมตร 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.84 จากปี 2560 ที่มีอุปทานคลงัสินค้าจ านวน 4,383,781 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ 518,838 ตารางเมตร 
ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 41 ตัง้อยู่ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา รองลงมาร้อยละ 30 และร้อยละ 14 ตัง้อยู่ในจังหวดัฉะเชิงเทราและ
จงัหวดัสมทุรปราการ ตามล าดบั ทัง้นี ้อปุทานคลงัสินค้าในปี 2561 สว่นใหญ่ร้อยละ 32.6 อยู่ในจังหวดัสมุทรปราการ เนื่องจาก
จงัหวดัสมุทรปราการตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ซึ่งเป็นศนูย์การผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคทัง้ในประเทศและนอกประเทศ และเป็นจงัหวดัที่มี
ความสะดวกในการขนสง่ทางบกและทางน า้ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือ สนามบิน และรถไฟ รองลงมา ได้แก่ อปุทานคลงัสินค้าใน
จังหวดัชลบุรี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 ของอุปทานทัง้หมด เนื่องจากจังหวดัชลบุรีเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาหาร และภาคส่วนอื่นๆ ที่มีมูลค่าสงู เช่น การท่องเที่ยวและอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ มีท่าเรือน า้ลึก (แหลมฉบงั) 
และล าดบัท่ีสาม ได้แก่ อุปทานคลงัสินค้าจังหวดัพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.1 ของอุปทานทัง้หมด เนื่องจาก
ตัง้อยู่ ณ จุดศนูย์กลางของประเทศ ซึ่งสามารถกระจายสนิค้าไปยงักรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเป็นสถานที่ที่
สะดวกในการจดัเก็บสนิค้าเพื่อการจ าหนา่ยแบบปลีกและเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ล าดบัที่ 4 และ 5 ได้แก่ อปุทานคลงัสนิค้า
ในจงัหวดัฉะเชิงเทราและกรุงเทพฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 8.2 ของอปุทานคลงัสนิค้าทัง้หมด 
 

     อุปทานคลงัสินค้าปี 2561 แยกตามที่ตัง้ 
 

อุปทาน อุปสงค์ และอตัราเช่าคลังสนิค้าปี 2559 - 2561 
 

ที่มา : ฝ่ายวิจยัและที่ปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เผยแพร่ในแบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHART 
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o อปุสงค์คลงัสนิค้า 
ณ ปลายปี 2561 มีจ านวนพืน้ที่คลงัสินค้าที่ถูกเช่า ประมาณ 4,126,591 ตารางเมตร จากอุปทานทัง้สิน้ 4,902,619 ตาราง
เมตร เพิ่มขึน้จากปี 2560 ประมาณ 498,557 ตารางเมตร โดยอัตราการเช่าพืน้ที่คลังสินค้าในปี 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 84.2 
เพิ่มขึน้ปี 2560 ซึ่งมีอตัราเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าร้อยละ 82.8 ทัง้นี ้พืน้ที่ที่มีอตัราเช่าสงูสดุในปี 2561 คือ กรุงเทพฯ มีอตัราเช่า
พืน้ที่คลงัสินค้าร้อยละ100 รองลงมา คือ จงัหวดัปทมุธานีและจงัหวดัล าพนู ซึ่งมีอตัราการเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าร้อยละ 97 และ
ร้อยละ 94.8 ตามล าดบั เนื่องจากสองจังหวดัดงักล่าวมีอุปทานพืน้ที่คลงัสินค้าจ านวนไม่มาก ส าหรับจงัหวัดสมทุรปราการ 
ชลบุรี และอยธุยา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือสนามบิน หรือท่าเรือน า้ลึก สง่ผลให้มีจ านวน
อปุทานในพืน้ท่ีสงูกวา่พืน้ท่ีอื่น พบวา่ มีอตัราเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าร้อยละ 89.9 ร้อยละ 75.2 และร้อยละ 86.8 ตามล าดบั 
 

อุปทาน อุปสงค์ และอตัราเช่าพืน้ที่คลังสินค้าปี 2561 จ าแนกตามจังหวดั 

จังหวัด 
อุปทาน 
(ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
(ตร.ม.) 

อัตรา 
การเช่า  

 จังหวัด 
อุปทาน 
(ตร.ม.) 

อุปสงค์ 
(ตร.ม.) 

อัตรา 
การเช่า  

สมทุรปราการ 1,596,328 1,435,067 89.9%  ปทมุธานี 130,340 126,380 97.0% 
ชลบรีุ 1,027,763 773,278 75.2%  สระบรีุ 47,615 21,256 44.6% 

ฉะเชิงเทรา 557,175 414,348 74.4%  สมทุรสาคร 33,516 30,162 90.0% 
อยธุยา 642,388 557,686 86.8%  ขอนแก่น 139,902 130,242 93.1% 
กรุงเทพฯ 404,426 404,426 100.0%  ล าพนู 112,000 106,120 94.8% 
ระยอง 211,166 127,626 60.4%  รวม 4,902,619 4,126,591 84.2% 

 
 

ด้านราคาคา่เช่าพืน้ที่คลงัสินค้านัน้แปรผนัตามหลายปัจจยั เช่น สถานท่ีตัง้ สภาพของคลงัสินค้า อายขุองอาคาร และวสัดทุี่ใช้
ในการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าเพื่อให้มีคณุลกัษณะพิเศษ ทัง้นี ้ณ ปลายปี 2561 ราคาค่าเช่าคลงัสินค้าสงูสดุ อยู่ที่จังหวดั
สมทุรปราการ โดยมีราคาเช่าสงูสดุ 190 บาทต่อตารางเมตร รองลงมา คือ จงัหวดัปทมุธานี มีราคาค่าเช่าสงูสดุ 184 บาทต่อ 
ตารางเมตร สว่นจงัหวดัระยอง ชลบรีุ และฉะเชิงเทรา ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มีราคาสงูที่สดุอยู่
ที่ประมาณ 180 บาทตอ่ตารางเมตร  
 

ค่าเช่าคลังสนิค้าปี 2561 แยกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโน้มตลาดคลงัสนิค้าให้เชา่ 
อ้างอิงข้อมูลจากรายงานรายงานแนวโน้ม/ อุตสาหกรรม ปี 2561-63 ธุรกิจคลงัสินค้า จัดท าโดยศูนย์วิจัยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) (“ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่าธุรกิจคลงัสินค้าทั่วไปยงัเติบโต

ที่มา : ฝ่ายวิจยัและที่ปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เผยแพร่ในแบบ 56-1 ปี 2561 ของ WHART 
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ต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า ตามการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตวั ซึ่งสว่นหนึ่งเกิดจากการผลกัดนัการลงทนุใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next–Generation Automotive) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิและหุ่นยนต์(Automation & Robotics) อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation 
and Logistics) อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)และ
อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MedicalHub) ขณะที่การค้าและบริการในประเทศจะขยายตวัดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจมลูค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 จัดท าโดยส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ประมาณการว่า มูลค่า e-Commerce ใน
ประเทศไทยในปี 2561 จะมีมูลค่าประมาณ 3,150,232.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีมูลค่าทัง้สิน้ 2,762,503.22 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ดี คลงัสนิค้าที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจเกษตรยงัมีภาวะคอ่นข้างซบเซาจากปัญหาพืน้ที่สว่นเกินที่มีอยูส่งู 

 

ด้านการลงทนุขยายพืน้ท่ีคลงัสนิค้า คาดวา่สว่นใหญ่จะเป็นการลงทนุในคลงัสนิค้าทัว่ไปจากการลงทนุคลงัสนิค้าสมยัใหมข่อง
กลุ่มผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิต การค้า และการลงทุน
ภายในประเทศที่จะขยายตวัในระยะข้างหน้า อีกทัง้ ยงัเป็นการสนองตอบตามความต้องการคลงัสินค้าสมยัใหม่ที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
อาจสง่ผลให้การแขง่ขนัในธุรกิจรุนแรงขึน้และอตัราเช่าพืน้ที่จะยงัทรงตวั ส าหรับคลงัสนิค้าทัว่ไปท่ีมีโอกาสเติบโตและมีรายได้
เพิ่มขึน้ตอ่เนื่องในระยะข้างหน้า จะอยูใ่นท าเลตอ่ไปนี ้ 
o คลงัสินค้าในท าเลใกล้แหล่งผลิต: คาดว่าจะมีความต้องการเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าเพิ่มขึน้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมและ

พืน้ที่ในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมเปา้หมายใหม่ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาล อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล พืน้ท่ีโดยรอบ
พืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : “EEC”) จังหวดัศูนย์กลางภูมิภาค จังหวัด
ชายแดนและบริเวณโดยรอบที่คาดว่าอาจจะได้อานิสงส์จากความคืบหน้าของโครงการพฒันาพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) อาทิ ตาก มกุดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย 

o คลงัสนิค้าในท าเลใกล้ตลาดผู้บริโภค: คาดวา่จะมีความต้องการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพื่อใช้เป็นศนูย์กระจายสนิค้าและเป็น
ศนูย์กลางรองรับการขยายตวัของตลาดการค้าออนไลน์ในหลายพืน้ท่ี อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จงัหวดัศนูย์กลางการ
เติบโตของภมูิภาค (อาทิ ชลบรีุ พิษณโุลก นครราชสมีา ขอนแก่น อบุลราชธานี สรุาษฎร์ธานี) 

o คลงัสนิค้าในพืน้ท่ีชายแดน : จากศกัยภาพในเชิงท าเลที่ตัง้ของประเทศไทยที่เป็นศนูย์กลางภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของไทย ทัง้ระบบราง ถนน หรือระบบการบินที่
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ยังมีโอกาสขยายการลงทุนคลังสินค้าใน
ตา่งประเทศเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตสงู อาทิ อาเซียน จีน และอินเดีย ซึง่ประเทศเหลา่นีม้ี
คลงัสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่มากนกัและหลายประเทศมีการเปิดเสรีให้นกัลงทนุจากชาติอาเซียนเข้าไปลงทนุธุรกิจคลงัสินค้า
ได้มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนาม (เปิดให้นกัลงทนุอาเซียนถือหุ้นร้อยละ 100) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 
49-51) กมัพชูา (ร้อยละ 49) ฟิลปิปินส์ (ร้อยละ 40) ทัง้นี ้ประเมินวา่แนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ผนวก
กบัการค้าชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านที่เติบโตต่อเนื่อง จะเป็นปัจจยัหนนุให้มีความต้องการใช้พืน้ที่คลงัสินค้า
เพิ่มขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการท่ีขยายธุรกิจคลงัสนิค้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้านสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึน้ 
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เอกสารแนบ 2  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS Draexlmaier New Factory 
 

ในการเข้าลงทุนในโครงการ DTS นัน้ WHAVH ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
จ านวน 2 ราย เพือ่ท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1.  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (BKKPA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบ

มลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2. บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ จ ากดั (SCA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ทราบมลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

BKKPA และ SCA ได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ดงักลา่ว ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถของทรัพย์สนิประเภทคลงัสินค้าให้เช่าในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต สามารถน ามาใช้
ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้BKKPA จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 19 ปี  และ SCA จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 21 
ปี  โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ของทรัพย์สนิในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในการด าเนินการของ
โครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงิน
สด ณ ปีที่สิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มีการขายสนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ระดบัความเสี่ยง ความมัน่คง
ของกระแสรายได้ และอตัราผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลด
กระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ (วนัที่ 1 มกราคม 2563) ทัง้นี ้
ในการประเมินมลูค่า ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
โครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์แข่งขนั การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า การคาดการณ์
ถึงทิศทางและแนวโน้มทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิที่ประเมิน  
 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่จัดท าโดย BKKPA และ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS โดย BKKPA 
 

ผลการประเมินโครงการ DTS ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
BKKPA ประมาณการคา่เช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอัตราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ที่ในช่วงสญัญาเช่าปัจจุบนั เท่ากับร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราเช่า
พืน้ท่ี เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เชา่พืน้ท่ี 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เชา่พืน้ท่ี 

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
BKKPA พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแขง่ขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไมม่ีทาง
เสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.00 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล บวกกบัความ
เสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจ  

 

(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
BKKPA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพจิารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุจะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและอตัราตอบแทน
จากการลงทนุทรัพย์สนิซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราการเติบโตของรายได้ ความเสีย่งในการด าเนินงานทัง้การปลอ่ยเช่าและอตัราการ
เข้าเช่า เป็นต้น โดย BKKPA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายทีด่ินและอาคาร ณ สิน้ปี 2580 

 

จากข้อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DTS โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 273.00 ล้านบาท 
 

2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS โดย SCA 
 

ผลการประเมินโครงการ DTS ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

SCA ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 

 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ที่เท่ากบัร้อยละ 100.00 ตามสญัญาเช่าเดิมจนครบอายสุญัญา และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนด
อตัราการเช่าพืน้ที่เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 
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ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี  
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี  

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมินเทา่กบัร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาอตัราคิดลดจากวิเคราะห์ข้อมลู 2 สว่น คือ Discount 
Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลาตามประมาณการ คือ 21 ปี ซึ่ง 
ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 3.18 

• Risk Premium เท่ากบัร้อยละ 6.0 โดยพิจารณาจากความเสีย่งเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค านึงถึงลกัษณะของ
ทรัพย์สิน การบริหารจดัการและเงินลงทนุ แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทนุภายใน - นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

• Discount Rate เทา่กบัร้อยละ 9.18 ซึง่ SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมินพืน้ท่ีเช่าคลงัสนิค้าเทา่กบัร้อยละ 9.00  
 

(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
SCA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูค่าทรัพย์สิน ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยค านึงถึงท าเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 
ซึง่ SCA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสดุท้ายของประมาณการ (ปี 2582) 
 

จากข้อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DTS โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย SCA เท่ากับ 281.05 ล้านบาท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS จัดท าโดย BKKPA และ SCA 
ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย BKKPA และ SCA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 6-0-73 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานรวมถึงสิ่ง

ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร 

273.00 ล้านบาท 281.05 ล้านบาท 

หมายเหต ุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS ณ วนัท่ี BKKPA และ SCA ท าการประเมินทรัพย์สิน วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ด้วยวธีิต้นทนุ (Cost Approach) เทา่กบั 137.82 ล้านบาท และ 136.10 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

ความเห็นของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DTS จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DTS ที่จดัท าโดย BKKPA และ SCA ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีคิด
จากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าเช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้ใน
อนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์ดงักลา่ว ณ ปัจจุบนั ที่
เป็นอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า  
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เอกสารแนบ 3  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Roechling Factory 
 

ในการเข้าลงทุนในโครงการ Roechling นัน้ WHAVH ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1.  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (BKKPA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบ

มลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2. บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ จ ากดั (SCA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ทราบมลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

BKKPA และ SCA ได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ดงักล่าว ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต 
สามารถน ามาใช้ก าหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้BKKPA จดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 16 ปี และ SCA จัดท าประมาณการ
เป็นระยะเวลา 18 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
การด าเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ในการ
พิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มีการขายสินทรัพย์ดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดบั
ความเสี่ยง ความมัน่คงของกระแสรายได้ และอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน แล้วคิดส่วนลดกลบัเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั โดยใช้อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วนัท่ี WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน 
(วนัที่ 1 มกราคม 2563) ทัง้นี ้ในการประเมินมูลค่า ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์แข่งขนั การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทรัพย์สิน
ที่ประเมินมลูค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้มทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินท่ี
ประเมิน  
 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่จดัท าโดย BKKPA และ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

1. สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling โดย BKKPA 
 

ผลการประเมินโครงการ Roechling ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
BKKPA ประมาณการคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพื น้ที่ และและก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่
เฉลีย่ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเช่า
พืน้ทีเ่ทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม  
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม  

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
BKKPA พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแขง่ขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไมม่ีทาง
เสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.00 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล บวกกบัความ
เสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจ 

 

(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
BKKPA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยค านึงถึงท าเล สภาพทรัพย์สิน สถานภาพทางการตลาดในปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต 
เป็นต้น BKKPA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี 2577 

 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ Roechling โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 338.00 ล้านบาท 
 

2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling โดย SCA 
 

ผลการประเมินโครงการ Roechling ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
SCA ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั และเมื่อภายหลงัสิน้สุด
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 

 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ที่เท่ากบัร้อยละ 100.00 ตามสญัญาเช่าเดิมจนครบอายสุญัญา และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนด
อตัราการเช่าพืน้ที่เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี  
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี  
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(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมินเทา่กบัร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาอตัราคิดลดจากวิเคราะห์ข้อมลู 2 สว่น คือ Discount 
Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลาตามประมาณการ คือ 18 ปี ซึ่ง 
ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 3.03 

• Risk Premium เท่ากับร้อยละ 6.00 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงเก่ียวกับประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค านึงถึงลกัษณะของ
ทรัพย์สิน การบริหารจัดการและเงินลงทนุ แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทนุภายใน - นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

• Discount Rate เทา่กบัร้อยละ 9.03 ซึง่ SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมินพืน้ท่ีเช่าคลงัสนิค้าเทา่กบัร้อยละ 9.00  
 

(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
SCA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูค่าทรัพย์สิน ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยค านึงถึงท าเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 
ซึง่ SCA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ สิน้ปีสดุท้ายของประมาณการ (ปี 2579) 
 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ Roechling โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดงักล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย SCA เท่ากับ 340.84 ล้านบาท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling จัดท าโดย BKKPA และ SCA 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย BKKPA และ SCA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 12-1-90.9 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานรวมถึงสิ่ง

ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร 

338.00 ล้านบาท 340.84 ล้านบาท 

หมายเหตุ   ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling ณ วันท่ี BKKPA และ SCA ท าการประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 1 
เมษายน 2562 ด้วยวธีิต้นทนุ (Cost Approach) เทา่กบั 195.39 ล้านบาท และ 197.40 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ความเห็นของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Roechling ที่จดัท าโดย BKKPA และ SCA ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้เลือกใช้
วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่า
รายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าว ณ 
ปัจจบุนั ที่เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่า  
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เอกสารแนบ 4  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1 
(โครงการ Unilever)  

 

ในการเข้าลงทุนในโครงการ Unilever นัน้ WHA ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1. บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (BKKPA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ทราบ

มลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2. บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จ ากดั (SCA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

BKKPA และ SCA ได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ดงักล่าว ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต 
สามารถน ามาใช้ก าหนดมลูค่าทรัพย์สนิได้ ทัง้นี ้BKKPA และ SCA รายจดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 58 ปี (ประกอบด้วยสทิธิ
การแบ่งเช่าในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง คงเหลือระยะเวลาเช่าช่วง 28 ปี และสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าอีก 30 ปี) โดยพิจารณา
จากประมาณการรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหา
กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท าการ
หามลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ในการประเมินมลูค่า ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายพิจารณาจาก
ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการแข่งขันทางตลาด และ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไมม่ีความเสีย่ง  
 

ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่จดัท าโดย BKKPA และ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

1. สรุปประเมินมูลค่าสนิทรัพย์โครงการ Unilever โดย BKKPA 
 

ผลการประเมินโครงการ Unilever ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
BKKPA ประมาณการคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้
เช่า เป็นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA  
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(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เท่ากบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเช่า
พืน้ท่ีเท่ากบัร้อยละ 90.00 ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่สิน้สดุสญัญาเช่า จากนัน้เท่ากับร้อยละ 95.00 ในปี 2568 – 2619 และ
ลดลงเหลอืร้อยละ 90.00 ในปีสดุท้ายของสทิธิการเช่า 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ใช้จ่ายการตอ่สิทธิการเช่า
อีก 30 ปี  

50.00 ล้านบาท ในปีท่ี 2590 

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
BKKPA พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแขง่ขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไมม่ีทาง
เสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์สว่นคลงัสินค้าที่ร้อยละ 9.50 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
บวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจ ในขณะทีอ่ตัราคิดลดสว่นพืน้ที่หลงัคาที่
ร้อยละ 10.00 

 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ Unilever โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 1,008.00 ล้านบาท 
 

2. สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever โดย SCA 
 

ผลการประเมินโครงการ Unilever ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
SCA ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั และเมื่อภายหลงัสิน้สุด
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
SCA ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า 
เป็นเวลา 25 ปี ในอตัรา 3 บาท/ ตร.ม./ เดือน โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาตก
ลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA  

 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

142  

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเช่า
พืน้ทีเ่ทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 2.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ใช้จ่ายการตอ่สิทธิการเช่า
อีก 30 ปี  

50.00 ล้านบาท ในปีท่ี 2590 

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมิน เทา่กบัร้อยละ 9.50 โดยพิจารณาอตัราคิดลดจากวิเคราะห์ข้อมลู 2 สว่น คือ Discount 
Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 
• Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลาตามประมาณการ คือ 28 ปี และ 

48 ปี ซึง่ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 3.27 และร้อยละ 3.69 
• Risk Premium เท่ากบัร้อยละ 6.0 โดยพิจารณาจากความเสีย่งเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค านงึถึงลกัษณะของ

ทรัพย์สิน การบริหารจดัการและเงินลงทนุ แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทนุภายใน - นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เทา่กบัร้อยละ 9.27 - ร้อยละ 9.69 ซึง่ SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมิน เทา่กบัร้อยละ 9.50 
 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ Unilever โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมนิโดย SCA เท่ากับ 963.42 ล้านบาท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever จัดท าโดย BKKPA และ SCA 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย BKKPA และ SCA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA 

o สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดนิ 1 โฉนด เนือ้ท่ีเช่าประมาณ 21-0-64.80 
ไร่ ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นับ
แต่วันท่ี  WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่ มเติม (ภายในวันท่ี  1 
มกราคม 2563) พร้อมค ามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ต่อ
อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

o สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน รวมถึง
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตาราง
เมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และ

1,008.00 ล้านบาท 963.42 ล้านบาท 
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รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA 

พืน้ท่ีเช่าหลังคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร ก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วงประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วัน นับแต่วันท่ี 
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันท่ี  1 มกราคม 
2563) พร้อมค ามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี 

หมายเหต ุ ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever ณ วนัท่ี BKKPA และ SCA ท าการประเมินทรัพย์สิน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 
2562 และวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เท่ากับ 510.84 ล้านบาท 
และ 595.14 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ความเห็นของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever ที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ Unilever ที่จดัท าโดย BKKPA และ SCA ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้เลอืกใช้วิธี
คิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่า
รายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าว ณ 
ปัจจบุนั ที่เป็นอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า  
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เอกสารแนบ 5  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ  WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2 
(โครงการ WHA DAIWA) 

 

ในการเข้าลงทุนในโครงการ WHA DAIWA นัน้ WHA Daiwa ได้ว่าจ้างให้ผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1. บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (BKKPA) ซึ่งได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพื่อ

ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2. บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จ ากดั (SCA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

BKKPA และ SCAได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ดงักล่าว ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต 
สามารถน ามาใช้ก าหนดมลูค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้BKKPA และ SCA รายจดัท าประมาณการเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยพิจารณาจาก
ประมาณการรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ เพื่อหา
กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี และใช้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปีที่สิน้สดุ
การคาดการณ์กรณีที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยง ความมัน่คงของกระแส
รายได้ และอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุ แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงิน
สด (Discount Rate) เพื่อท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ทัง้นี ้ในการ
ประเมินมลูค่า ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัตา่งๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ 
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์แข่งขนั การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ การคาดการณ์ถึงทิศทาง
และแนวโน้มทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิที่ประเมิน  
 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่จดัท าโดย BKKPA และ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

1. สรุปประเมินมูลค่าสนิทรัพย์โครงการ WHA DAIWA โดย BKKPA 
 

ผลการประเมินโครงการ WHA DAIWA ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
BKKPA ประมาณการคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

145  

▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสนิค้า 
BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้
เช่า เป็นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท าการที่ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA  
 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในช่วงสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเช่า
พืน้ทีเ่ทา่กบัร้อยละ 90.00 ในปี 2564 – 2565 จากนัน้ ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า)  
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า)  

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
BKKPA พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแข่งขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีทาง
เสี่ยง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสินทรัพย์นีท้ี่ร้อยละ 9.00 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล บวกกับความ
เสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่อตัราคิดลดสว่นพืน้ที่หลงัคาที่ร้อยละ 10.00 
 

(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
BKKPA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีร้่อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงักล่าว โดยค านึงถึงท าเล สภาพทรัพย์สิน สถานภาพทางการตลาดในปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต 
เป็นต้น BKKPA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายที่ดินและอาคาร ณ ปี 2572 

 

จากข้อสมมตฐิานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูคา่โครงการ WHA DAIWA โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 1,843.00 ล้านบาท 
 

2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA DAIWA โดย SCA 
 

ผลการประเมินโครงการ WHA DAIWA ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 
▪ สว่นของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 
ส าหรับพืน้ที่คลังสินค้าที่มีผู้ เช่า ซึ่งสัญญาเช่ามิได้ครบก าหนดอายุภายใน 1 ปี นับจากวันที่ WHART เข้าลงทุน SCA 
ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุสญัญา 
อ้างอิงจากการส ารวจคา่เช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สนิ โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่กบัท าเล
ที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
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เหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 
10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
 

ส าหรับพืน้ที่คลงัสินค้าที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี WHART เข้าลงทนุ (อาคาร A2, A4, A6, B5, D1, D2) SCA ประมาณการคา่เช่า
โดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA DAIWA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ WHART เป็นเวลา 3 ปี และส าหรับพืน้ท่ีคลงัสินค้าที่
สญัญาเช่าที่ครบก าหนดอายภุายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ี WHART เข้าลงทนุ (อาคาร A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B6) SCA 
ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA DAIWA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบ
ก าหนดอายุการเช่าดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
อตัราการชดเชยรายได้ ดงันี ้อาคาร A1 – A6 และ B5 ในอตัรา 140 บาท/ ตร.ม./ เดือน อาคาร D1 – D2 ในอตัรา 147 บาท/ 
ตร.ม./ เดือน และอาคาร B1 – B4 และ B6 ในอตัรา 135 บาท/ ตร.ม./ เดือน 
 

▪ สว่นของพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า 
SCA ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายช าระค่าเช่าให้แก่ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า 
เป็นเวลา 25 ปี ในอตัรา 3 บาท/ ตร.ม./ เดือน โดยจะมีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาตก
ลงกระท าการที่ WHART จะเข้าท ากบั WHA DAIWA 

 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ที่เท่ากบัร้อยละ 100.00 ตามสญัญาเช่าเดิมจนครบอายสุญัญา และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนด
อตัราเช่าพืน้ที่ เทา่กบัร้อยละ 93.00 ในปี 2564 จากนัน้ เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั ค่านายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมินเท่ากับร้อยละ 9.00 ส าหรับพืน้ที่เช่าคลงัสินค้า และร้อยละ 10.00 ส าหรับพืน้ที่เช่า
หลงัคา โดยพิจารณาอตัราคิดลดจากวิเคราะห์ข้อมลู 2 สว่น คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลาตามประมาณการ คือ 10 ปี และ 
25 ปี ซึง่ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 2.59 และร้อยละ 3.25 

• Risk Premium เท่ากบัร้อยละ 6.0 ส าหรับพืน้ที่เช่าคลงัสินค้า และร้อยละ 7.0 ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา โดยพิจารณา
จากความเสี่ยงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหารจดัการและเงินลงทุน 
แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายใน - นอกประเทศ 
สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

• Discount Rate พืน้ที่เช่าคลงัสินค้าและพืน้ที่เช่าหลงัคา เท่ากบัร้อยละ 8.59 และร้อยละ 10.25 ซึ่ง SCA ใช้อตัราคิด
ลดในการประเมินพืน้ท่ีเช่าคลงัสนิค้าและพืน้ท่ีเช่าหลงัคา เทา่กบัร้อยละ 9.00 และร้อยละ 10.00  
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(จ) สมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 
SCA ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามลูค่าทรัพย์สิน ณ ปีสิน้สดุการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงักลา่ว โดยค านึงถึงท าเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 
ซึง่ SCA ก าหนดคา่ใช้จ่ายขายทรัพย์สนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ ปีที่ 10 (ปี 2572) 
 

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA DAIWA โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า
โครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2563) ประเมินโดย SCA เท่ากับ 1,899.39 
ล้านบาท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA DAIWA จัดท าโดย BKKPA และ SCA 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA DAIWA 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย BKKPA และ SCA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA* 

o กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 2 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 75-2-8.80 ไร่ 
o กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานรวมถึง

สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา ประมาณ 61,482.00 ตร.ม. 

1,843.00 ล้านบาท 1,899.39 ล้านบาท 

หมายเหต ุ -  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Unilever ณ วันท่ี BKKPA และ SCA ท าการประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 1 
เมษายน 2562 และวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 1,453.96 ล้านบาท และ 
1,509.87 ล้านบาท ตามล าดบั 

*  SCA ไม่ท าการประเมินเนือ้ท่ีดนิบางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้ภาระจ ายอม (เนือ้ท่ีประมาณ 0-2-10 ไร่) คงเหลือเนือ้ท่ีดินท่ีท าการ
ประเมิน ประมาณ 74-3-98.8 ไร่ 

 

ความเห็นของ IFA ต่อการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA DAIWA ที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA DAIWA ที่จัดท าโดย BKKPA และ SCA ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้
เลอืกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่เชน่เดียวกนันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นวา่ เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สนิเอง ภายใต้สมมติฐานว่า
รายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าว ณ 
ปัจจบุนั ที่เป็นอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า 
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 เอกสารแนบ 6 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม.23 
(เฟส 2) 

 

ในการเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) นัน้ WHA KPN Alliance ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ได้แก่ 
1. บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั (BKKPA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบ

มลูคา่ตลาดปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
2. บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จ ากดั (SCA) ซึง่ได้ท าการประเมินเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทราบมลูคา่ปัจจบุนั ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

BKKPA และ SCAได้ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ดงักล่าว ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าให้เช่าพร้อมส านกังานในการสร้างกระแสรายได้ในอนาคต 
สามารถน ามาใช้ก าหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายจัดท าประมาณการเป็นระยะเวลา 24 ปี โดย
พิจารณาจากประมาณการรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต หกัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในการด าเนินการของโครงการ 
เพื่อหากระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แล้วคิดสว่นลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใช้อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อ
ท าการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน ทัง้นี ้ในการประเมินมูลค่า ผู้ ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย
พิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการแข่งขนัทาง
ตลาด และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไมม่ีความเสีย่ง  
 

ผลการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่จดัท าโดย BKKPA และ SCA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) โดย BKKPA 
ผลการประเมินโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ BKKPA 
มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

BKKPA ประมาณการคา่เช่าพืน้ที่เฉลีย่ โดยอ้างอิงจากอตัราเช่าและคา่บริการตามสญัญาปัจจบุนั และเมื่อภายหลงัสิน้สดุ
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 
 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในชว่งสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเชา่
พืน้ท่ีเท่ากบัร้อยละ 90.00 ในปี 2564 จากนัน้เท่ากบัร้อยละ 95.00 ในปี 2565 – 2585 และลดลงเหลือร้อยละ 90.00 ในปี
สดุท้ายของสทิธิการเช่า 
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(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
BKKPA พิจารณาอตัราคิดลดจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ คา่ใช้จ่าย คูแ่ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการแขง่ขนัทางตลาดด้านอปุสงค์ อปุทาน และผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนทีไ่มม่ีทาง
เสีย่ง โดยก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสนิทรัพย์นีท้ีร้่อยละ 10.00 อ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล บวกกบัความ
เสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจ 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) โดยวิธีรายได้แบบคิดลด
กระแสเงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่ คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2563) ประเมินโดย 
BKKPA เท่ากับ 1,047.00 ล้านบาท 

2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) โดย SCA
ผลการประเมินโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SCA มี
รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐานอตัราคา่เช่า

SCA ประมาณการค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย โดยอ้างอิงจากอัตราเช่าและค่าบริการตามสญัญาปัจจุบัน และเมื่อภายหลงัสิน้สุด
สญัญา อ้างอิงจากการส ารวจค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สิน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการขึน้อยู่
กบัท าเลที่ตัง้ ช่ือเสียงโครงการ โครงสร้างอาคาร และสภาพอาคาร เป็นปัจจัยหลกั จากนัน้ ได้ท าการปรับเพิ่ม – ลด ตาม
ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ เพื่อมาก าหนดเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ที่ และก าหนดให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุการคาดการณ์ 

(ข) สมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
ก าหนดอตัราการเช่าพืน้ท่ีในชว่งสญัญาเช่าปัจจบุนั เทา่กบัร้อยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า ก าหนดอตัราการเชา่
พืน้ทีเ่ทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(ค) สมมติฐานคา่ใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน รายละเอียด 

คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

อ้างอิงข้อมลูท่ีได้รับจาก WHA ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าท าความสะอาดและจัดส่วน
พืน้ท่ีส่วนกลาง คา่รักษาความปลอดภยั คา่ประกนัภยั คา่นายหน้า และคา่บ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 
คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี (ไม่รวมรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาคลงัสินค้า) 

(ง) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount Rate) 
SCA ใช้อัตราคิดลดในการประเมิน เท่ากับร้อยละ 10.00 โดยพิจารณาอัตราคิดลดจากวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน คือ 
Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 
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• Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลาตามประมาณการ คือ 24 ปี ซึ่ง
ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 3.25

• Risk Premium เท่ากับร้อยละ 6.50 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงเก่ียวกับประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค านึงถึงลกัษณะ
ของทรัพย์สิน การบริหารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบังคับทางกฎหมาย สภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนภายใน - นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ

• Discount Rate เทา่กบัร้อยละ 9.75 ซึง่ SCA ใช้อตัราคิดลดในการประเมิน เทา่กบัร้อยละ 10.00

จากข้อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) โดยวิธีรายได้แบบคิด
ลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่  1 มกราคม 2563) ประเมินโดย 
SCA เท่ากับ 1,018.99 ล้านบาท 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) จัดท าโดย BKKPA และ SCA 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) 
ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน ด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย BKKPA และ SCA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมินโดยวธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 

ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2563) 
ราคาประเมินโดย BKKPA ราคาประเมินโดย SCA 

o สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดิน 5 โฉนด และสิทธิการเช่าท่ีดิน 1 โฉนด 
รวมเนือ้ท่ี ดินเช่าและเช่าช่วงประมาณ 57-0-89.25 ไร่   ก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วงประมาณ 24 ปี นบัแต่วนัท่ี WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเตมิ (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563)

o สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน รวมถึงสิ่ง
ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร
ขนาดพื น้ท่ี เช่าอาคารรวมประมาณ 50,628.00 ตารางเมตร
ก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงประมาณ 24 ปี นับแต่วันท่ี WHART
คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563)

1,047.00 ล้านบาท 1,018.99 ล้านบาท 

หมายเหตุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ณ วันท่ี BKKPA และ SCA ท าการ
ประเมินทรัพย์สิน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ด้วยวิธีต้นทนุ (Cost Approach) เท่ากบั 839.20 ล้านบาท และ 854.80 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

ความเห็นของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ที่จัดท าโดยผู้
ประเมนิราคาอิสระ 
การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โครงการ WHA KPN บางนา-ตราด กม.23 (เฟส 2) ทีจ่ดัท าโดย BKKPA และ SCA ซึง่ผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 ราย ได้เลอืกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่เช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง 
ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของ
สนิทรัพย์ดงักลา่ว ณ ปัจจบุนั ที่เป็นอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า  
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เอกสารแนบ 

ประเด็นเพื่อพิจารณาจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย 

กลุ่มที่ 1 ประเด็นทางกฎหมายที่บริษัทเจ้าของทรัพย์สินต้องด าเนินการแก้ไขหรือด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึง
กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ภาระผกูพนัในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ  

1.1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

เนื่องจากในปัจจุบนั WHA Daiwa ได้จดทะเบียนจ านองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 30897 และ 128088 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) เพื่อเป็นประกนัการกู้ยืมเงินกับสถาบนัการเงิน ดงันัน้ ในวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินโครงการดงักลา่ว WHA Daiwa จะด าเนินการให้ทรัพย์สินปลอดจากการจ านอง ก่อน
จดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทรัสต์ WHART 

1.2. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

(1) การจ านอง 

เนื่องจากในปัจจบุนั WHA KPN Alliance ได้จดทะเบียนจ านองที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี 22993 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) เพื่อเป็นประกนัการกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ดงันัน้ ในวนัที่กองทรัสต์ WHART 
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงการดงักลา่ว WHA KPN Alliance จะด าเนินการให้ทรัพย์สนิปลอดจากการจ านอง ก่อนจด
ทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(2) การน าสทิธิการเช่าไปเป็นหลกัประกนั 

เนื่องจากในปัจจุบนั WHA KPN Alliance  ได้น าสิทธิการเช่าช่วงที่ดินตามสญัญาเช่าช่วงระหว่าง KPN Land กบั 
WHA KPN Alliance ไปเป็นประกันการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ซึ่งในการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ใน
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) กองทรัสต์ WHART จะเช่าช่วงที่ดิน
ดงักลา่วบางสว่นจาก WHA KPN Alliance อีกทอดหนึ่ง ดงันัน้ ในวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ WHA KPN 
Alliance จะด าเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนสิทธิการเช่าที่เป็นหลกัประกนัหนีต้ามสญัญาทางการเงินที่ WHA KPN 
Alliance มีตอ่สถาบนัการเงิน ก่อนจดทะเบียนสทิธิการเช่าช่วงให้แก่กองทรัสต์ WHART 
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(3) ภาระจ ายอม 

เนื่องจากในปัจจุบนับางสว่นของที่ดินโฉนดเลขที่ 21945 ต าบลบางเสาธง อ าเภอเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ เข้า-ออก 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน า้ และสาธารณปูโภคอื่น ๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 22990, 22992 และ 22993 
ต าบลและอ าเภอเดียวกนั (ที่ดินสามยทรัพย์) ดงันัน้ WHA KPN Alliance จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
แก้ไขภาระจ ายอมดงักลา่วมิให้ครอบคลมุถึงสว่นของที่ดนิโฉนดเลขที่ 21945 ทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุก่อนวนัท่ี
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 

2. ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร (แบบ อ. 1) และ/หรือ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) 

2.1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

จากการตรวจสอบ พบว่ายงัมีสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ บางรายการในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่ยงัอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบเอกสารใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอน
อาคาร (แบบ อ. 1) (“ใบอนุญาต อ.1”) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบ อ. 6) (“ใบรับรอง อ.6”) ทัง้นี ้WHA Daiwa จะด าเนินการจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART ก่อน
วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 

2.2. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

จากการตรวจสอบ พบว่าอาคาร H ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
เฟส 2) ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 และจะขอรับใบรับรอง 
อ.6 เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้WHA KPN Alliance จะด าเนินการจัดส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ก่อนวนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 

3. ใบอนญุาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
บริเวณใกล้เคยีงสนามบิน 

3.1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุอาจตัง้อยูภ่ายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ 
อยา่งไรก็ดี ยงัไมพ่บใบอนญุาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นภายในเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 
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โดยในขณะนี ้ WHA ก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อขอตรวจสอบเพื่อยืนยนัว่าทรัพย์สินในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ไมอ่ยูใ่นเขตปลอดภยัการเดินอากาศ อยา่งไรก็
ดี หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพย์สินตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัการเดินอากาศ WHA จะด าเนินการเพื่อ
ขอใบอนญุาตก่อสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศดงักลา่วตอ่ไป 
โดยจะด าเนินการดงักลา่วให้แล้วเสร็จก่อนวนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 

3.2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุอาจตัง้อยูภ่ายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ 
โดยส านกังานได้รับเอกสารซึ่งรับรองว่าอาคาร A และอาคาร B ไม่อยู่ในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
อย่างไรก็ดี ส านกังานฯ ยงัไม่พบเอกสารยืนยนัว่าอาคาร C และอาคาร D  ไม่อยู่ในเขตปลอดภยัการ
เดินอากาศ หรือใบอนุญาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นภายในเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศส าหรับอาคาร C และอาคาร D ดงักลา่ว 

โดยในขณะนี ้WHA ก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อขอตรวจสอบเพื่อยืนยนัว่าอาคาร C และอาคาร D 
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ไม่อยู่ในเขตปลอดภยัการ
เดินอากาศ อย่างไรก็ดี หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพย์สินตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัการเดินอากาศ 
WHA จะด าเนินการเพื่อขอใบอนญุาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นภายในเขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศดงักลา่วตอ่ไป โดยจะด าเนินการดงักลา่วให้แล้วเสร็จก่อนวนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 

4. ทางเข้าออกโครงการ 

4.1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ทางเข้าออกของโครงการ จะต้องผ่านทางสาธารณประโยชน์ เพื่อเข้าสู่ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนเลียบคลองสง่น า้
สวุรรณภมูิและถนนเทพรัตน (ทล.34) โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเช่ือมทางเข้าออกกบัถนนสาธารณะ ทัง้นี ้
WHA ก าลงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการตรวจสอบใบอนญุาตให้ก่อสร้างเช่ือมทางเข้าออก และเอกสารอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ซึง่ WHA จะด าเนินการจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART ก่อนวนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ 
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กลุ่มที่ 2 ประเด็นทางกฎหมายที่บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะด าเนินการให้แก่กองทรัสต์ WHART ภายหลังจากที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึง
กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ทางเข้า-ออกของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ 

1.1. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

เนื่องจากกองทรัสต์ WHART ต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินบางส่วนที่กองทรัสต์ WHART ไม่ได้เข้าลงทุนเพื่อเป็น 
ทางเข้า-ออกโครงการ โดยที่ดินแปลงดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ Top View Business ดงันี ้WHA KPN Alliance ใน
ฐานะผู้ ให้เช่าช่วงที่ดิน ผู้ ให้เช่าที่ดิน และผู้ ให้เช่าอาคารและพืน้ที่บางส่วนของอาคารคลงัสินค้าและส านกังานใน
โครงการดงักลา่ว จะให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ในการใช้ประโยชน์ในทางเข้า-ออกโครงการ และ/หรือ จะด าเนินการ
เจรจาให้ Top View Business จดทะเบียนภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ WHART เพื่อใช้เป็น
ทางเข้า-ออกในวนัเดียวกนักบัวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าช่วงในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ  
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2562 
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน (ตามข้อ 2 
หรือข้อ 3) ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 
12.00 น. ของวนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี ้

ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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- ส าหรับนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้
ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีง ต้องเป็นการมอบฉนัทะให้กบับคุคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริษัทฯจะถือ
ว่าการใช้สิทธิออกเสียงของตวัแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวนสิทธิ
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ( ในกรณีผู้
มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้ รับ
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หนงัสอืรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่
ออกหนงัสอื) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งมอบส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บคุคลฉบบัลา่สดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมด้วยส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณีกรรมการ
เป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการทา่นดงักลา่ว 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้สง่มอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล 
ซึง่ออกโดยหนว่ยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
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มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  พร้อมด้วย
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการทา่นดงักลา่ว 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ินรวม
 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    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       45    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
   Mr. Ratachai Teratanavat age        45   years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor    
ถนน สาทรเหนือ   ต าบล/แขวง  สีลม   อ าเภอ/เขต          บางรัก  
Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province           Bangkok     Postal Code                     10500     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่าดับบลิวเอชเอ พรี เ ม่ียม โกรท ค ร้ัง ท่ี 1/2562 ในวันท่ี  17 มิถุนายน พ.ศ.  2562 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. 1/2019 on 17 June 2019 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 พิจารณาอนุมติัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 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 4 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน

ประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the fourth capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 426,230,000 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 fourth 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 4 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 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 fourth capital 
increase. 



 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fourth 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: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 และการน า

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fourth 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 งหมดจ านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสั้ น ประมาณไม่เกิน 

1,670,000,000 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 1,670,000,000 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 รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์ 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) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
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

ระบุไวไ้มช่ดัเจน 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. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
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. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Please affix duty stamp of Baht 20.  

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
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 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 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  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั  
as a Custodian for 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
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    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       45    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
         Mr. Ratachai Teratanavat  age        45    years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor  
ถนน สาทรเหนือ   ต าบล/แขวง  สีลม   อ าเภอ/เขต          บางรัก  
Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng           Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  
จงัหวดั                    กรุงเทพ,มหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province                     Bangkok     Postal Code  10500    
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่าดับบลิวเอชเอ พรี เ ม่ียม โกรท ค ร้ัง ท่ี 1/2562 ในวันท่ี  17 มิถุนายน พ.ศ.  2562 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. 1/2019 on 17 June 2019 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 พิจารณาอนุมติัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 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 4 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน
ประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the fourth capital increase of WHART through the issuance and offer for sale 
of approximately not exceeding 426,230,000 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 fourth 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 4 และ
การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 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 fourth capital 
increase. 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  



 

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fourth 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: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 และการน า

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fourth 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 งหมดจ านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ระยะสั้ น ประมาณไม่เกิน 
1,670,000,000 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 1,670,000,000 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 รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์ 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 
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(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. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั้น 

    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) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
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. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
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. 



สิง่ที่สง่มาด้วย 13 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ช่ือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 45 ปี 

ที่อยู ่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา ประกาศนียบตัรหลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม 
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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ (ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562) โดยเป็นบคุคลที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 7 ได้แก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  337,284,043  15.00% 
น.ส.  จรีพร   จารุกรสกลุ  15,635,433  0.70% 
น.ส.  ชชัชมนต์ อนนัตประยรู  3,877,741  0.17% 
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ  630,091  0.03% 
นาง  ตุ้มทอง   ไชยสนิท  410,003  0.02% 
นาย  ก าธร   ตติยกว ี  400,040  0.02% 
นาย  อรรถวิทย์   เฉลมิทรัพยากร  130,000  0.01% 
นาง  เฉลา   แซจิ่ว  174,038  0.01% 
นาย ธนภทัร อนนัตประยรู  150,901  0.01% 
น.ส.  นลนิ   อนนัตประยรู  141,092  0.01% 
นาง วชัรี อนนัตประยรู  25,393  0.00% 
นาย  ชนกนัต์   จิรัฐติกาลสกลุ  22,898  0.00% 
นาย นิติพฒัน์ บญุชว่ยเรืองชยั  13,000  0.00% 
น.ส.  ปิยวรรณ   เลาก่อสกลุ  16,544  0.00% 
น.ส. ทศันีย์  อศัวฉตัรโรจน์  9,159  0.00% 
นาง อชัฌรัตน์  อศัวฉตัรโรจน์  3,000  0.00% 
นาย ตอ่วยั อนนัตประยรู  4,224  0.00% 
นาย  สมศกัดิ ์  บญุช่วยเรืองชยั  400  0.00% 
นาย  อรรณพ   เฉลมิทรัพยากร  62  0.00% 

รวม  358,928,062  15.96% 
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2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562) โดยเป็นบคุคลที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ 6 ได้แก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 95,568,422 4.25% 
รวม 95,568,422 4.25% 

 

3. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก (ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562) ได้แก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 

ส านกังานประกนัสงัคม  444,264,975  19.76% 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  337,284,043  15.00% 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  128,503,852  5.72% 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั ( มหาชน)  96,235,506  4.28% 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  95,568,422  4.25% 
ธนาคารออมสนิ  70,473,029  3.13% 
กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั  66,678,090  2.97% 
บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  66,018,054  2.94% 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  62,472,155  2.78% 
บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  46,543,904  2.07% 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื่นๆ  834,412,190  37.11% 

รวม  2,248,454,220  100.00% 
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