
 
 

หนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

เสนอขำย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
กองทรัสต์ไมก่ ำหนดอำยแุละไมรั่บไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

แหลง่เงินทนุในกำรซือ้ทรัพย์สินมำจำก 
  (1) กำรระดมทนุโดยกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ มลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน                           3,162,900,000 บำท 
   1.1   เสนอขำยตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมไมเ่กิน   2,846,610,000 บำท 
   1.2   เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุอ่ืนไมเ่กิน   316,290,000 บำท 
  (2)  เงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับเข้ำลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในกำรเพ่ิมทนุครัง้ที่สองในวงเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน  1,300,000,000  บำท 
  (3) เงินคำ่มดัจ ำคำ่เชำ่และคำ่บริกำรจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กิน      55,000,000 บำท 
   รวมจ ำนวนเงินที่ได้จำกแหลง่เงินทนุทัง้สิน้ไมเ่กิน   4,517,900,000 บำท 
  โดยกองทรัสต์จะเข้ำลงทนุในทรัพย์สินในมลูคำ่ทัง้สิน้ไมเ่กิน          4,190,000,000 บำท 

โดยมีหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 316,290,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำย 10 บำทตอ่หน่วย และมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยทรัสต์เทำ่กบั 9.44541 บำท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
วตัถปุระสงค์ของกำรระดมเงินในครัง้นีข้องกองทรัสต์ เพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรระดมทนุ  

ไปลงทนุกรรมสิทธ์ิในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ใน 
1) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร กม.5) และ 

2) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ลำดกระบงั)  
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จัดการกองทรัสต์) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
ทรัสตี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 วนัที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและร่ำงหนงัสือชีช้วน  วนัที่ 27 มิถนุำยน 2559  
 วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั  วนัที 1 พฤศจิกำยน 2559 
ชว่งเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์  ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม  วนัที่ 22-25 และ 28 พฤศจิกำยน 2559 
 ส ำหรับผู้ลงทนุอ่ืน วนัที่ 29 พฤศจิกำยน-1 ธันวำคม 2559 

ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์กอ่นครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ที่ก ำหนดได้  
ในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เท่ำกบัหรือมำกกวำ่จ ำนวนเงินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทนุในทรัพย์สิน 

หมำยเหต ุ: 1  ในวนัท่ี 26 ตลุำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั มีมติให้ลดทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ ซึง่ภำยหลงักำรลดทนุดังกล่ำว มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย

ของหน่วยทรัสต์จะมีค่ำเท่ำกบั 9.4205 บำทต่อหน่วยทรัสต์  

 ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำง
ดี กำรมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นี ้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แนะน ำให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ว ยทรัสต์ที่เสนอขำย หรือรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แต่อย่ำงใด ทัง้นี ้กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์นีเ้ป็นควำมรับผิดชอบของผู้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์  

หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มีข้อควำมหรือรำยกำรเป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้งในสำระส ำคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 
ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนัน้มีผลใช้บงัคบัและยงัเป็นเจ้ำของหน่วยทรัสต์อยู่ มีสิท ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์
ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และ
หนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 

บคุคลทัว่ไปสำมำรถขอตรวจสอบหรือขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนที่ย่ืนไว้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ได้ที่ศนูย์สำรนิเทศ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวนัท ำ
กำรของส ำนกังำน ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.-15.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/
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ค าจ ากดัความ 

กฎหมำยหลกัทรัพย์ หมำยถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมถึงหนงัสอืเวียน หนงัสือผ่อนผนั หนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ 
หนงัสอือนญุำต กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือเอกสำรอื่นใดที่
มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เ ก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

กองทรัสต์ หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดบับลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ที่จดัตัง้ขึน้ตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

กลุม่บคุคลเดียวกนั หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลำย
ลกัษณะดงัต่อไปนี ้ตำมประกำศ ทจ. 49/2555 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) 

(1) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 

(2) นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบุคคลนัน้
ซึง่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิติบคุคลดงักลำ่วไมว่ำ่ทำงตรง
หรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดหรือควำมเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด 

(3) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตำม (1) หรือ (2) แต่ทัง้นีม้ิให้
รวมถึงกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

กำรเพิม่ทนุแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หมำยถึง กำรเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตำมมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ให้
อ ำนำจผู้จดักำรกองทรัสต์ก ำหนดหรือเห็นชอบวตัถปุระสงค์กำร
ออกและจัดสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละครำวตำมควำมเหมำะสม 
เช่น กำรก ำหนดรำคำ วนัและเวลำที่จะเสนอขำย หรือเง่ือนไขใน
กำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

คำ่เช่ำ หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรให้เช่ำ กำรให้ใช้พืน้ที่  หรือกำร
ให้บริกำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรให้เช่ำหรือกำรให้ใช้พืน้ที่ ทัง้นี ้ให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำบริกำรส่วนกลำง (Common Area 
Management Fee) และ/หรือ ค่ำบริกำรสำธำรณปูโภค และ/
หรือ กำรให้บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำหรือทรัพย์สินที่ให้
เช่ำ 
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ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือ WHA หมำยถึง บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หมำยถึง ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงินท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

ทรัพย์สนิหลกั หมำยถึง ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำ หนด ในป ร ะก ำศ  ทจ .  49/2555 แ ล ะป ร ะก ำศอื่ น ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศ
ก ำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

ทรัสต์ หมำยถึง นิติสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์  
ทรัสตี หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั 
ทนุช ำระแล้ว หมำยถึง มลูคำ่รวมของหนว่ยทรัสต์ที่ช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลู หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภท
หนว่ยทรัสต์ (แบบ 69-REIT)  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีของ
กองทรัสต์ 

หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีของกองทรัสต์ (แบบ 56-REIT) 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หมำยถึง บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯ หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ หมำยถึง บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
ประกำศ ทจ. 49/2555 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง

กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมำยถึง พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หมำยถึง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้จดักำรกองทรัสต์ หมำยถึง บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ในฐำนะ
บคุคลที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย  หมำยถึง ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ หรือ ผู้จดั
จ ำหนำ่ยหนว่ยทรัสต์ 

หมำยถึง ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน)  ในฐำนะบริษัท
หลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
กำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ที่สำมำรถจดัจ ำหนำ่ยหนว่ยทรัสต์ได้ 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หมำยถึง บุคคลที่ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
นิติบคุคลนัน้ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ ผู้ รับประโยชน์ หมำยถึง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในฐำนะผู้ รับประโยชน์ภำยใต้
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สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 
ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ หมำยถึง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในฐำนะผู้ ที่ได้รับมอบหมำยจำก

ผู้ จัดกำรกองทรัสต์ให้ท ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรหรือจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต หมำยถึง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบ
บญัชีของกองทรัสต์ โดยเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบัญชีรำยช่ือที่
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้ สอบบัญชี 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องมิใช่กรรมกำร พนกังำน
หรือลกูจ้ำงของทรัสตี 

รำยงำนกำรประเมินคำ่อสงัหำริมทรัพย์ หมำยถึง รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุ 
ซึง่จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลู หมำยถึง วนัท่ี 27 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 
ผู้ เสนอขำยหนว่ยทรัสต์  หมำยถึง ผู้จดักำรกองทรัสต์ 
สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุใน
ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในกำรเพิ่มทนุ
ครัง้ที่สองของกองทรัสต์ 
 

หมำยถึง สญัญำดงัตอ่ไปนี ้
(1) สญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง 
(2) สญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 
(3) สญัญำโอนสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินโครงกำร WHA Mega 

Logistics Center (ชลหำรพิจิตร กม.5) 
(4) สญัญำเช่ำช่วงที่ดินโครงกำร WHA Mega Logistics 

Center (ชลหำรพิจิตร กม.5) 
(5) สญัญำตกลงกระท ำกำร 
(6) สญัญำแต่งตัง้ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ส ำหรับทรัพย์สิน

หลกัที่จะลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ (Trust Deed) หมำยถึง สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ซึ่งได้ลงนำมระหว่ำงผู้ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสตี

เพื่อโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินจำกผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจัดกำร
ทรัพย์สนิเพื่อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์ 

สญัญำแตง่ตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์ หมำยถึง สญัญำแตง่ตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์ซึง่ได้ลงนำมระหว่ำงทรัสตีและ
ผู้จดักำรกองทรัสต์ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ ส ำนกังำน หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

หนว่ยทรัสต์ หมำยถึง ใบทรัสต์ที่ แสดงสิท ธิของผู้ ถือในฐำนะผู้ รับประโยชน์ใน
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สนิหลกั หมำยถึง ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้แรก ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในกำรเพิ่ม
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ทนุครัง้ที่หนึ่ง และทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่
สอง 

ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก หมำยถึง โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุครัง้แรก ซึง่ได้แก่ 
(1) โครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำ WHA ลำดกระบงั Phase 1 

และโครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำ WHA ลำดกระบัง 
Phase 2  

(2) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-
ตรำด กม.18)  

(3) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-
ตรำด กม.23) 

ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้
ที่หนึง่ 

หมำยถึง โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่
หนึง่ ซึง่ได้แก่ 
(1) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.4) 
(2) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) 
(3) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ) 

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในกำรเพิ่มทนุ
ครัง้ที่สอง 

หมำยถึง โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้
ทีส่อง ซึง่ได้แก่ 
(1) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.5) 
(2) โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ลำดกระบงั) 

ทรัพย์สนิอื่น หมำยถึง ทรัพย์สินที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั 
ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. วำ่ด้วยข้อก ำหนดเก่ียวกบั
รำยกำรและข้อควำมในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นท่ี 1 หน้า 1 

 

ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet) 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 
1. สำระส ำคัญของกองทรัสต์ 

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ชื่อย่อ WHART 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้
คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอน

หน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยและมูลค่ำที่เสนอขำย 
– จ านวนหนว่ยทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  ไมเ่กิน 316,290,000 หนว่ย 

– มลูคา่เสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ไมเ่กิน 3,162,900,000  บาท 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2559 9.4454 บาท* 
หมายเหต:ุ * มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ีออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกคือ 10 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้ในช่วงการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ภายหลงัการจดัตัง้กองทรัสต์ คณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมตใิห้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยใน
การลดทนุช าระแล้วครัง้ล่าสดุของกองทรัสต์ตามมตคิณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 มูลค่าท่ี
ตราไว้ตอ่หน่วยของหน่วยทรัสต์จะเทา่กบั 9.4205 บาทตอ่หน่วยภายหลงัการลดทนุช าระแล้วดงักลา่ว  

รำคำเสนอขำย  
– การเพิม่ทนุครัง้ที่สอง 10 บาทตอ่หนว่ย 

 ลักษณะกำรเสนอขำยและสัดส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ 

ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่วย) 
ส่วนที่ 1 เสนอขำยต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมตำมสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถอืหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) 

284,661,000*1,2 

ส่วนที่ 2 เสนอขำยต่อผู้ลงทุนอื่น (บุคคลในวงจ ำกดัที่เป็นผู้จอง
ซือ้พิเศษ (Private Placement)  และ/หรือ ประชำชนทั่วไป 
(Public Offering))  

31,629,000*1 

(1) เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ผู้จดัจ าหนา่ย 
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ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่วย) 
(2) เสนอขายต่อผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 

และผู้จดัจ าหนา่ย 
และผู้ซือ้หนว่ยทรัสต์เบือ้งต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) มีดลุย
พินิจในการพิจารณาก าหนดสดัสว่นการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้กบันกัลงทนุแตล่ะ
ประเภทดงักลา่ว รวมทัง้อาจพิจารณาเพิ่ม
หรือลดสดัสว่นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์
ให้กบันกัลงทนุในประเทศ และนกัลงทนุใน
ตา่งประเทศ (Claw Back/Claw Forward) 
โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ เชน่ ปริมาณ
ความต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุ
ในประเทศและนกัลงทนุในตา่งประเทศแต่
ละประเภทดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบ
ความส าเร็จสงูสดุ 

 

(3) ผู้มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหนา่ย 
(4) ผู้ ลงทุนในต่า งประ เทศซึ่ งจะ เ ป็นการขายผ่านผู้ ซื อ้

หนว่ยทรัสต์เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) 

หมายเหต:ุ *1  จ านวนหน่วยข้างต้น ไม่รวมสว่นของการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ในแตล่ะประเภท  
*2  รวมส่วนท่ีเสนอขายต่อดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จ านวนประมาณ 47,443,500 หน่วย โดยจ านวน

หน่วยทรัสต์ท่ีจะจดัสรรให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันจะคิดเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายจริงได้ทัง้หมดหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี  ้ และส่วนของนกัลงทุน
สถาบนัซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

(โปรดดคู านิยามของนกัลงทนุแตล่ะประเภทในสว่นท่ี 3 ของแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครัง้นี ้
 เพื่อระดมทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ซึ่งกองทรัสต์จะน าเงินที่ได้จากการระดม
ทนุดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 3,162.90 ล้านบาท เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจ านวนไม่เกิน 1,300 ล้านบาท และเงิน
ประกนัคา่เช่าจ านวนไมเ่กิน 55 ล้านบาท รวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 4,517.90 ล้านบาท ไปลงทนุใน โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)  
 

1.3 รำยละเอียดที่ส ำคัญเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน และอสังหำริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
ปัจจุบนักองทรัสต์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้จ านวน 6 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการศูนย์

กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 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)  และ (6) โครงการ 
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WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ) โดยรวมทัง้สิน้มีพืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 342,247.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่า
หลงัคาประมาณ 169,473.59 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 359 ไร่ 2 งาน 32.8 ตารางวา (สามารถศึกษา
รายละเอียดทรัพย์สนิทีก่องทรัสต์ลงทนุในปัจจบุนัได้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.1.1 ข้อมลูทัว่ไปของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ที่มี
อยูเ่ดิม) 

ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของกองทรัสต์ในครัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่  
(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) มีพืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 64,031.00 ตาราง

เมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากับผู้ เช่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร โดยมีเหตุ
เนื่องจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ที่เช่าในบางอาคารมีการตกลงในเง่ือนไขสญัญาเช่า
ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าตามสญัญา ทัง้นีก้ารประเมิน
ราคาทรัพย์สินค านวณจากพืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 62,105.25 ตารางเมตร เป็นส าคัญ) พืน้ที่เช่าลานจอดรถ
ประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 50,143.60  ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดประมาณ 66 ไร่ 
2 งาน 85 ตารางวา 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) มีพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร 
พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่
เช่าหลงัคาเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) โดยไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) บนที่ดิน
ตามโฉนดรวมประมาณ 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

รวม 2 โครงการ มีพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 3,728.90 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 166 ไร่ 36 ตารางวา 

รำยละเอียดทรัพย์สิน 

คลังสินค้ำและอำคำร
ส ำนักงำน 

หลังคำ 
อำยุเฉล่ียของ

อำคำร*2 

อำยุเฉล่ีย
ของสัญญำ
เช่ำและ
สัญญำ
บริกำร*1 

พืน้ที่เช่ำ
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่*1  
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่ำ 
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่*1  
(ร้อยละ) 

อสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
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รำยละเอียดทรัพย์สิน 

คลังสินค้ำและอำคำร
ส ำนักงำน 

หลังคำ 
อำยุเฉล่ียของ

อำคำร*2 

อำยุเฉล่ีย
ของสัญญำ
เช่ำและ
สัญญำ
บริกำร*1 

พืน้ที่เช่ำ
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่*1  
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่ำ 
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่*1  
(ร้อยละ) 

1. โครงกำร WHA Mega Logistics Center 
(ชลหำรพิจิตร กม.5) 
- สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด เนือ้ที่
ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา  

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า และส านกังาน 
สิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน อ่ืนที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ  

64,031.00 97.40*3 50,143.60 *4 2 ปี 6 เดือน 6 ปี 7 เดือน 

2. โครงกำร WHA Mega Logistics Center 
(ลำดกระบัง) 
- กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด เนือ้ที่ตาม
โฉนดรวม 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า และส านกังาน  
สิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน อ่ืนที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ  

95,110.00 100.00 59,986.30 *4 3 ปี 1.5 เดือน 3 ปี 0.5 เดือน 

รวม 159,141.00 98.97 110,129.90 *4 2 ปี 10 เดือน 4 ปี 5 เดือน 
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หมายเหต:ุ *1 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย และอายเุฉล่ียของสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 ธ.ค. 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
 *2 อายุเฉลี่ยของอาคารในแต่ละโครงการ ค านวณด้วยวิธีเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัด้วยพืน้ท่ีของอาคารคลงัสินค้าในแต่ละโครงการ  ณ วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2559 
 *3 อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ค านวณจากพืน้ท่ีเช่าตามสญัญา คือ 62,105.25 ตร.

ม. 
 *4 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะช าระค่าเช่าพืน้ท่ีหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ท่ีท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี ส าหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และ 15 ปี (โดยดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่มีสิทธิจะขอช าระค่าเช่าพืน้ท่ี
หลงัคาตอ่ไปอีก 10 ปี) ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มในการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สอง หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ในอตัราคา่เช่า 3 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และอตัราคา่เช่าปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10 ทกุ 5 ปี ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตอ่ไป 

 

1.3.1 สรุปรำคำประเมินของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง   

หมายเหต:ุ *1 ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลง
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และฉบบัลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั (ราคา ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทนุ) 

*2  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ) 

สรุปสมมติฐำนของผู้ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์  

สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 

WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร กม.5) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย  
(Occupancy Rate) 

- ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 100 
- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 92.5 ในปีที ่

1-24 และหลงัจากนัน้เทา่กบัร้อยละ 90.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

- ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 95.00 หรือ 
ร้อยละ 100.00 แล้วแตอ่าคาร  

- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 95.00 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ (ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน)  

160 บาท 
 

- คลงัสินค้า C1, C2, D1 และ D2: 190 บาท 
- คลงัสินค้าอื่นๆ : 150 บาท  

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ในตลาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 
อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 10.50 ร้อยละ 10.00 

WHA Mega Logistics Center (ลำดกระบัง) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย(Occupancy Rate) - ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 100 

- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 95.00  
- ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 100 
- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 95.00  

ทรัพย์สิน 
มูลค่ำสูงสุดที่กองทรัสต์
จะเข้ำลงทุน(ล้ำนบำท) 

รำคำประเมินตำมโครงสร้ำง 
กองทรัสต์ด้วยวิธีรำยได้(ล้ำนบำท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินรำคำ จ ำกัด*1 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ำกัด*2 

โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

1,539 1,405 1,409 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 2,651 2,603 2,421 

รวม 4,190 4,008 3,830 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 1 หน้า 6  

สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 
อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ (ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน)  

160 บาท 
 

- คลงัสินค้า AAL: 180 บาท 
- คลงัสินค้าอื่นๆ : 150 บาท  

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ในตลาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 

อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.50 ร้อยละ 9.25 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.50 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดมลูค่าและราคาประเมินของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และ

ราคาประเมินของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบันในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1 ราคาประเมิน และมูลค่าสูงสุดที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองแล้ว ไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่
สมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่จะเกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งจากสมมติฐานดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ อาจจะไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติม
ของความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ โปรดพิจารณาข้อมลูที่สว่นท่ี 2 ข้อ 2.5.3 ความเห็นชอบของที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาซือ้ทรัพย์สนิ) 

 

1.3.2 ควำมสมเหตุสมผลของรำคำในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ในทรัพย์สินใน

ราคาสงูสดุไมเ่กิน 4,190 ล้านบาท สงูกวา่ราคาประเมินของทรัพย์สนิคา่ต ่าสดุที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระ
ประมาณ 364 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.511 ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทนุ
สงูสดุดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้เนื่องจาก 

 (1) เมื่ออ้างอิงจากอตัราประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และแบ่งสว่นทุนต่อหน่วย (Projected Cash 
Distribution per Unit - DPU) ตามประมาณการงบก าไรขาดทนุและสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 
ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ที่จดัท าโดยบริษัทฯ และสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัชี โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งกรณีที่ไมม่ีการลงทนุเพิ่มและกรณีที่มีการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง คาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับผลตอบแทน
ในกรณีที่มีการลงทนุเพิ่มที่ไมด้่อยไปกวา่กรณีที่ไมม่ีการลงทนุเพิ่ม คือจากประมาณ 0.78 บาทต่อหน่วยทรัสต์ในกรณีไม่
มีการลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรเท่ากบั 0.69 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และการแบ่ง
สว่นทนุเทา่กบั 0.09 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ เป็นประมาณ 0.79 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ในกรณีที่มีการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง 
ซึ่งประกอบด้วยประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรเท่ากบั 0.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และการแบ่งสว่นทุนเท่ากบั 0.09 
บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ (ค านวณจากสมมติฐานหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มขึน้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่สองประมาณ 316.29 ล้านหนว่ย) ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมของสมมติฐานท่ีส าคญัของประมาณการ โปรด
พิจารณาข้อมูลที่ส่วนที่ 2 ข้อ 5 ประมาณการงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า
หลงัจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  

                                                           
1  ตามประกาศ ทจ. 49/2555 ก าหนดให้บริษัทฯ ชีแ้จงถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สิน เม่ือกองทรัสต์ซือ้ทรัพย์สินในราคาที่สงูกว่า
ราคาประเมินต ่าสดุเกินร้อยละ 5  
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 (2) หากเปรียบเทียบอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทนุ (Total Distributable Yield) และอตัรา
เงินปันผล (Dividend Yield) ของกองทรัสต์กบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น
ที่ลงทนุในทรัพย์สนิประเภทเดียวกบักองทรัสต์ และมีขนาดมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดตัง้แต่ 3,000 ล้านบาทขึน้ไป 
พบว่าอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทุน และอัตราเงินปันผลของกองทรัสต์สามารถเทียบเคียงได้กับ
กองทรัสต์และกองทนุรวมดงักลา่ว  

ตำรำงแสดงอตัรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและจ่ำยคนืทุน และอัตรำเงนิปันผล                                                                          

ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์*1 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ 

อัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและจ่ำยคืนทุน  

(Total Distributable Yield)  
(ร้อยละ) 

อัตรำเงนิปันผล  
(Dividend Yield)  

(ร้อยละ)*2 

HPF 7.77% 7.77% 

TFUND 6.32% 6.32% 

TLOGIS 6.62% 6.62% 

TGROWTH (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 7.13ของมลูคา่สินทรัพย์รวม) 6.67% 6.67% 

WHAPF (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 5.34 ของมลูคา่สินทรัพย์รวม) 5.76% 5.76% 

AMATAR (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 24.02  ของมลูคา่สินทรัพย์รวม) 6.89% 6.89% 

TREIT (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 23.66  ของมลูคา่สินทรัพย์รวม) 7.17% 5.43% 

ค่ำเฉลี่ย 6.74% 6.49% 

WHART (กรณีมีการกู้ยืม ประมาณร้อยละ 28.59 ของมลูคา่สินทรัพย์รวม)*3 7.91% 7.01% 

WHART (กรณีไมมี่เงินกู้ยืมเพ่ิมในการเพ่ิมทนุครัง้ที่สอง) 7.38% 6.48% 

หมายเหต:ุ  *1  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทนุส าหรับ HPF TFUND TLOGIS TGROWTH WHAPF และ TREIT ค านวณจากเงินปัน

ผลจ่ายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลงั ส าหรับ AMATAR ค านวณจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงัแบบ annualized basis 

(เน่ืองจากมีการจดัตัง้และด าเนินงานต ่ากว่าหนึง่ปี) และราคาตลาดของหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ค านวณเฉลี่ย 10 วนัท าการ (10-21 

ตลุาคม 2559)  

 *2  อตัราเงินปันผลเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไม่รวมการแบ่งสว่นทนุจากประกาศการจ่ายลดทนุ 

 *3 อ้างอิงสดัสว่นเงินกู้ ยืมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุ โดยเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ท่ี

สองจะมีจ านวนประมาณ 4,020 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดิมตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

จ านวน 2,720.00 ล้านบาท และประมาณการเงินกู้ ยืมส าหรับการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินหลกัท่ีจะลงทนุในการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่สองจ านวนสงูสดุในวงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุจ านวน 13,881.82 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 9,426.82 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์จะลงทนุใน

การเพิ่มทนุครัง้ที่สองรวมเงินท่ีได้จากการระดมทนุจ านวนไม่เกิน 4,517.90 ล้านบาท 

 (3) การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นัน้ ถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีรูปแบบความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่แตกตา่งจากการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหนี ้ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยง
จากการลงทนุ (Investment Diversification) ให้แก่นกัลงทนุได้ในระดบัหนึง่  
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(4) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากการที่กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึน้ ที่อาจส่งผลให้
กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติมมีคณุภาพและศกัยภาพสงู 
ตัง้อยูใ่นท าเลที่ตัง้ที่เป็นจดุยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ และมีความหลากหลายด้านท าเลที่ตัง้ ซึง่จะช่วยเพิ่มความ
หลากหลายด้านแหลง่ที่มาของรายได้ให้แก่กองทรัสต์  
 ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของความสมเหตสุมของราคาซือ้ทรัพย์สินดงักลา่วได้ ใน สว่นที่ 2 
ข้อ 2.5.3 ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้
ทรัพย์สนิ 

 

1.3.3 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์ 
กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยน าทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เช่า

แก่ผู้ เช่า โดยผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็นผู้จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ โดยได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุ
ในปัจจุบนัและ ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้ให้แก่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ภายใต้การก ากับดูแลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สว่นท่ี 2 ข้อ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

 

1.4  กำรกู้ยมืเงนิ 
ในการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในปัจจุบนั กองทรัสต์ได้ใช้แหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดย ณ 

สิน้งวด 30 มิถนุายน 2559 กองทรัสต์มีการกู้ยืมทัง้สิน้ 2,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ โดยเมื่อรวมเงินกู้ยืมปัจจบุนักบัการกู้ยืมของกองทรัสต์ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากกองทรัสต์เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเต็มจ านวน 1,300 ล้านบาท กองทรัสต์จะมีหนีเ้งินกู้ยืมทัง้หมด
ประมาณไม่เกิน 4,020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 28.83 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลงัการ
ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดวงเงินกู้ และความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ต่อการ
กู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้จาก สว่นท่ี 2 ข้อ 2.6.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ยืม
เงิน 

 

1.5 ประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์ส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกกำรเพิ่มทุน
ครัง้ที่สองนี ้
ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและเป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต (Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวตัง้อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุอยู่ใน 
“ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560” และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ น้จริงแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญจากที่ประมาณการไว้  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันข้อมูลในส่วนนี ้และไม่รับรองหรือ
รับประกันการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ระบุในประมาณการ  รวมตลอดจนไม่รับรองว่าประมาณการดงักล่าวจะ
บรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุลหรือถกูต้อง เนื่องจากข้อมูลดงักลา่วจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท ารายงานข้อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นัน้ 
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รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกตา่งจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์  นอกจากนี ้ประมาณการก าไรและเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้รับการ
ปรับปรุงส าหรับเหตกุารณ์ใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ 

ข้อมลูในสว่นนีอ้ยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตวัเลขซึ่งบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน
พิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วนัที่จัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการ
ประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขนัที่ส าคญัจ านวน
มาก ซึ่งบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้  อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตดัสินทาง
ธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้  ดงันัน้ บริษัทฯและที่ปรึกษาทางการเงิน จึงไม่รับรองว่าประมาณการดงักลา่วจะ
เกิดขึน้จริง ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้าจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้อย่างมีนยัส าคญั  ผู้
ลงทนุควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี ้

 

ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนและกำรปันส่วนแบ่งก ำไรตำมสมมติฐำน 
ส ำหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2559 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 

  กรณีพืน้ฐำน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
อสังหำริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม*1 
อสังหำริมทรัพย์ 

หลังกำรลงทุนเพิ่ม*2 
   
รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ 716.09 1,061.65 
ดอกเบีย้รับ 2.44 4.23 
รวมรำยได้ 718.53 1,065.88 
   
คา่เชา่ที่ดิน  15.24 22.24 
คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์*3 10.28 19.76 
ก ำไรสุทธิของอสังหำริมทรัพย์ 693.01 1,023.88 
   
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์ 55.75 80.77 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจา่ย 42.00 67.37 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 122.63 171.58 
ก ำไรสุทธิที่สำมำรถน ำมำปันส่วนแบ่งก ำไร 472.63 704.16 
   
หกัออก     รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (34.74) (58.14) 
บวกกลบั   คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง 2.74 4.94 
บวกกลบั   ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยลว่งหน้า 20.63 31.92 
เงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำปันส่วนแบ่งก ำไร 461.26 682.88 
   
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออก   
                และเสนอขายหน่วยทรัสต์ 42.00 67.37 
บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 16.76 24.52 
เงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำปันส่วนแบ่งก ำไรและแบ่งส่วนทุน 520.02 774.77 
   
ประมำณกำรกำรปันส่วนแบ่งก ำไรและกำรแบ่งส่วนทุน*4 518.98 773.22 
   
ประมำณจ ำนวนเงนิปันส่วนแบ่งก ำไรและกำรแบ่งส่วนทุน (ล้ำนบำท)   
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-การปันสว่นแบง่ก าไร 460.34 681.51 

-การแบง่สว่นทนุ 58.64 91.71 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ 518.98 773.22 
   
ประมำณกำรกำรปันส่วนแบ่งก ำไรและกำรแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บำท)*5   
-การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 0.69 0.70 

-การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย 0.09 0.09 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย 0.78 0.79 
   
ประมำณกำรอัตรำกำรปันส่วนแบ่งก ำไรและกำรแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)*6   
-อตัราการปันสว่นแบง่ก าไร 6.90% 7.01% 
-อตัราการแบง่สว่นทนุ 0.90% 0.90% 

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ 7.80% 7.91% 
   
หมายเหตุ: *1 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดมิอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 6 โครงการ   
 *2 อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุเพิ่มอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดมิและอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะลงทนุเพิ่ม  
 *3 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับส่วนเพิ่มทนุรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ านวน 1.1 ล้านบาท และ

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารพืน้ท่ีสว่นกลาง อาท ิคา่สาธารณปูโภค และคา่ท าความสะอาด เป็นต้น จ านวน 1.7 ล้านบาท 
 *4 ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนค านวณจากอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินสดสุทธิท่ี

สามารถน ามาปันสว่นแบ่งก าไรและแบ่งทนุ 
 *5 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเทา่นัน้ โดยค านวณมาจากหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 316.29 ล้านหน่วย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเทา่กบั ท่ีประมาณการนีไ้ว้ได้  
 *6  อตัราการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบง่สว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอขายท่ีราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับ

ปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และไม่อาจรับรองผลได้ว่าจะเป็นไปตามอตัราดงักลา่วหรือไม่  

 ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ข้างต้นได้ถกูจดัเตรียมขึน้โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ส าคญัตาม  “ประมาณการงบก าไรขาดทนุ
และการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560” ที่บริษัทฯ 
และที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นวา่สมมติฐานดงักลา่วมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีได้จดัท ารายงาน
ตามสถานการณ์สมมติและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าสมมติฐานในการจดัท าประมาณการงบ
ก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณา
สมมติฐานเหลา่นัน้ รวมทัง้ประมาณการก าไรขาดทุนและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสถานการณ์สมมติและประ เมินผล
การด าเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้วยตนเองทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 5 ประมาณ
การงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 

เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการอตัราเงินจ่ายส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 
ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ของกองทรัสต์จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดการวิเคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) ที่
ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในสว่นท่ี 2 ข้อ 5.2 การวิเคราะห์ความผนัผวน ทัง้นี ้การวิเคราะห์ความผนั
ผวนมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางเทา่นัน้ ความแตกตา่งระหวา่งผลประกอบการที่เกิดขึน้จริง และผลประกอบการที่
แสดงในประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรและสว่นทนุตามสมมตฐิานอาจมากกวา่ช่วงความผนัผวน



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 1 หน้า 11  

ของปัจจยัหลกัที่ก าหนดนอกจากนี ้ผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

 

1.6 ข้อมูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ที่ผ่ำนมำ 
ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 

ธนัวาคม 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สิน 

อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ย*1 
(ร้อยละ) 

รำยได้ค่ำเช่ำ*2 
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
(ล้ำนบำท) 

2557 2558 

งวดหก
เดือนสิน้สุด  

30 มิ.ย. 
2559 

2557 2558 

งวดหก
เดือนสิน้สุด  

30 มิ.ย. 
2559 

2557 2558 

งวดหก
เดือนสิน้สุด  

30 มิ.ย. 
2559 

โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.5)*3  
-สิทธิการเชา่ชว่งในที่ดนิ 
-กรรมสิทธ์ิในอาคาร 

73.24 94.77 100.00 40.86 117.72 65.63 34.80 110.75 62.07 

โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ลาดกระบงั)*4 
-กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคาร 

30.57 78.81 100.00 31.54 75.11 77.41 30.49 73.22 74.55 

รวม    72.40 192.83 144.09 65.28 183.97 136.62 

ทีม่า : ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยอา้งอิงจากงบก าไรขาดทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

หมายเหต:ุ *1  อตัราการเช่าเฉล่ียค านวณจากพืน้ท่ีท่ีมีผู้ เช่า ณ วนัสิน้งวด หารด้วยพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดในปัจจบุนั 

*2  รายได้คา่เชา่และคา่บริการจากพืน้ท่ีเช่าอาคาร โดยไม่รวม รายได้จากพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ rack, tunnel และ pallets 
*3  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาคารหลงัแรกสร้างเสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 และด าเนินการ

ก่อสร้างเสร็จสิน้ทัง้โครงการประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
*4  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) อาคารหลงัแรกสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และด าเนินการก่อสร้าง

เสร็จสิน้ทัง้โครงการประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 

ทัง้นี ้รายละเอียดของผลการด าเนินงานของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการลงทนุโดยกองทรัสต์ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ดงักล่าวได้ถูก
เปิดเผยไว้ใน สว่นท่ี 2 ข้อ 2.2.6 ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิก่อนท่ีจะมีการลงทนุโดยกองทรัสต์ 

 

1.7  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมด 

เพดำน % ของ NAV ต่อปี 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

รวม 9.25% - 

 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการ
กองทรัสต์  

อัตรำพืน้ฐำน : 0.75%  อัตรำพืน้ฐำน : ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไมร่วมมลูคา่
ทรัพย์สินที่ได้จ าหน่ายไปในภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สินหลกั
ประเภทสิทธิการเชา่ (Leasehold) ที่น ามาค านวณคา่ธรรมเนียมจะคิด
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เฉพาะชว่งระยะเวลาทีส่ิทธิการเชา่ยงัมีผลบงัคบัใช้เทา่นัน้ และไมเ่กิน 
0.25% ตอ่ปีของมลูคา่ตามบญัชขีองเงินลงทนุในตราสารทางการเงิน 
และ/หรือเงินฝากสถาบนัทางการเงิน 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(Acquisition fee) : ตามที่จา่ยจริง 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Acquisition 
fee) : 
กรณีทรัพย์สินของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ : ไมเ่กิน 
0.75% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้มาของกองทรัสต์  
กรณีทรัพย์สินอ่ืน : ไมเ่กิน 1.0% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้มาของ
กองทรัสต์ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(Disposal fee) : ตามที่จา่ยจริง  

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(Disposal fee) : ไมเ่กิน 0.50% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้จ าหน่ายไปของ
กองทรัสต์ 

 คา่ธรรมเนียมทรัสตี และผู้
เก็บรักษาทรัพย์สิน 

.0 75% ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  ทัง้นี ้
ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไมร่วมมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้จ าหนา่ย
ไปในภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สินหลกัประเภทสิทธิการเชา่ 
(Leasehold) ที่น ามาค านวณคา่ธรรมเนียมจะคิดเฉพาะชว่งระยะเวลาที่
สิทธิการเชา่ยงัมีผลบงัคบัใช้เทา่นัน้และไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของมลูคา่
ตามบญัชีของเงินลงทนุในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนั
ทางการเงิน 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.50% ไมเ่กิน 0.50% ตอ่ปีของเงินทนุจดทะเบียนของกองทรัสต์ 

 คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
  

อัตรำพืน้ฐำน : 3.00% อัตรำพืน้ฐำน : ตามที่ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้รวม ค่าใช้จ่ายในการ
ดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในสว่นที่ไม่เป็นสาระส าคญั 
(Minor Repair or  Maintenance)  ค่าคอมมิชชั่น ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ค่าเบีย้ประกัน ค่าบ ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง และ
คา่ภาษีโรงเรือนไว้แล้ว) 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำน
ปรับปรุงอำคำร และกำร
ก่อสร้ำงพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ : ตามที่จา่ยจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรับปรุงอำคำร และกำรก่อสร้ำง
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ : ไม่เกิน 2.00% ของมลูค่าก่อสร้าง (เฉพาะ
กรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้ บริหารอสังหา ริมทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม และการ
ปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนที่มิได้มาจากผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์)   

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

1.00% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ธรรมเนียมการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

3.00% ไมเ่กิน 3.00% ของมลูคา่หน่วยทรัสต์ทีเ่สนอขาย 

หมายเหต:ุ  คา่ใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คดิเป็นอตัราร้อยละของ NAV ดงันัน้ เพดานคา่ใช้จ่ายนีจ้งึเป็นเพียงการประมาณเพ่ือค านวณเป็นอตัราร้อยละ
ของ NAV ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิของคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทรัสต์ ในสว่นท่ี 2 ข้อ 10 คา่ใช้จ่ายท่ีจะ
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

 

1.8 เงื่อนไขในกำรยกเลกิกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
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การระดมทนุเพื่อเพิ่มทนุครัง้ที่สองของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรทนี ้ด าเนินการโดยมีเง่ือนไขในการยกเลกิการระดมทนุเพื่อเพิ่มทนุ ดงันี ้
(1) มีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสต์

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2) มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกบัมลูคา่เงินกู้ยืมจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูคา่ไมเ่พียงพอท่ีจะลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์  
(3) มีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุ่มบคุคลเดียวกันใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์   

ทรัสตี บริษัทฯ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไมส่ามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

2.  ควำมเสี่ยงส ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรทมีความเสี่ยง ผู้ ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสีย่งอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ ทัง้นี ้ใน
สว่นนีจ้ะกลา่วถึงความเสีย่งส าคญัของการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท โดยสรุปเท่านัน้  เนือ้หาในรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยง
ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ของเอกสารฉบบันี  ้

2.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์  
2.1.1 ความเสีย่งจากการท่ีสญัญาเช่าที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

18)   โครงการ  WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) และสญัญาเช่าช่วงที่ดินโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาจถกูยกเลกิ หรือสิน้สดุลง ซึง่ท าให้กองทรัสต์เสยีสทิธิ
ในการใช้ที่ดินอนัเป็นท่ีตัง้ของอาคารคลงัสนิค้าในโครงการท่ีทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยู่ 

2.1.2 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู ่

2.1.3 ความเสีย่งเก่ียวกบัการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
2.1.4 ความเสีย่งในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้อาจสง่ผลให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารมีจ านวนลดลง 
2.1.5 ความเสีย่งในการสญูเสยีผู้ เช่าหลกัอาจท าให้รายได้ของกองทรัสต์เปลีย่นแปลงไป 
2.1.6 ความเสีย่งจากการผิดนดัช าระคา่เช่าและ/หรือคา่บริการ การไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเช่าของผู้ เช่าและการ

น าทรัพย์สนิท่ีเช่าไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกองทรัสต์มีสิทธิบอก
เลกิสญัญาเช่า และสญัญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาของผู้ เช่า 

2.1.7 ความเสีย่งจากการท่ีผู้ให้เชา่ที่ดิน หรือผู้ให้สทิธิในการใช้ที่ดิน ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเช่าที่ดินหรือสญัญา
ให้สิทธิในการเช่าที่ดิน หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถหา
ประโยชน์จากโครงการตามวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ 
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2.1.8 ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของโครงการ เนื่องจากคู่สญัญาไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุและการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

2.1.9 ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการหาผู้ เช่าเมื่อสทิธิการเช่าหรือสทิธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ใกล้สิน้สดุ 
2.1.10 ความเสีย่งจากผู้ เช่าหลงัคาผิดข้อก าหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคา 
2.1.11 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองยงัมีผู้ เช่าไม่เต็ม

พืน้ท่ี และสญัญาเช่าพืน้ท่ีบางสว่นใกล้จะสิน้สดุลง  
2.1.12 ความเสีย่งจากการหาผู้ เช่าพืน้ที่เช่าลานจอดรถอนัเป็นพืน้ที่สว่นหนึ่งของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะ

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
2.1.13 ความเสีย่งเก่ียวกบัการโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสญัญาบริการจาก

ดบับลวิเอชเอ  คอร์ปอเรชัน่ให้แกก่องทรัสต์ 
2.1.14 ความเสี่ยงเก่ียวกบัทางเข้าออกสูท่างสาธารณะของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม.4) 
2.1.15 ความเสีย่งจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกและปักเสาพาดสายไฟฟ้า ของโครงการศนูย์

กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 
และของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

2.1.16 ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม.18)  

2.1.17 ความเสีย่งจากการท่ี โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) อยูใ่นเขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ 

2.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ 
2.2.1 ความเสี่ยงที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถด าเนินงานตามกล

ยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จได้ 
2.2.2 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพาผู้ บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความช านาญในการ

ด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 
2.2.3 ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 
2.2.4 ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 
2.2.5 ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีกองทรัสต์น าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้ในการลงทนุ 
2.2.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการพึ่งพาการปฏิบตัิตามสญัญาของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในการ

ช าระชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและ
อปุกรณ์บริหารคลงัสินค้าที่ใช้ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ให้แก่ 
บริษัท โปร บิซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั 

2.2.7 ความเสีย่งจากฐานะทางการเงินของผู้ให้สญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ 
2.2.8 ความเสีย่งที่กองทรัสต์อาจไมส่ามารถปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าเมื่อสญัญาเช่าครบก าหนดสญัญา 
2.2.9 ความเสีย่งในการจดัหาผู้ เช่าเมื่อสญัญาตกลงกระท าการสิน้สดุลง 
2.2.10 ความเสีย่งจากการท่ีการปันสว่นแบง่ก าไรอาจไมเ่ป็นไปตามประมาณการของผู้สอบบญัชี 
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2.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
2.3.1 ความเสีย่งทางการเมืองของประเทศไทย 
2.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ปัจจัยมหภาค

อื่นๆ 
2.3.3 ความเสีย่งจากกรณีทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุถกูเวนคืน 
2.3.4 ความเสี่ยงโดยรวมที่มีผลกระทบต่อก าไรที่ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ 
2.3.5 ความเสี่ยงเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์

เพิม่ขึน้ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพิ่มขึน้ 
2.3.6 ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินชดเชยจากการประกันภยัทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

กองทรัสต์อาจสญูเสยี 
2.3.7 ความเสีย่งเก่ียวกบัผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุอาจไมต่อ่อายสุญัญาเช่าและการจดัหาผู้ เช่า

รายใหม ่
2.3.8 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

2.4 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
2.4.1 ความเสีย่งจากมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลีย่นแปลง 
2.4.2 ความเสีย่งจากมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุตามการประเมินมลูค่าโดยผู้ประเมินมลูค่า

ทรัพย์สนิไมไ่ด้เป็นเคร่ืองแสดงมลูคา่ที่แท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคา
ขายของอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามมลูคา่ที่ประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุันหรือในอนาคต 

2.4.3 ความเสี่ยงจากตลาดส าหรับการลงทุนและซื อ้ขายหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม่ 

2.4.4 ความเสีย่งจากราคาของหนว่ยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
2.4.5 ความเสีย่งจากการลดลงของสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
2.4.6 ความเสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผลตอบแทน

ที่ผู้ ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

2.4.7 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากประมาณการก าไร 
2.4.8 ความเสีย่งทีอ่าจเกิดจากการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวน 
2.4.9 ความเสี่ยงเก่ียวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซือ้ขาย

หนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ 

ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ เลขทะเบียนบริษัท 01155557007350 โทรศพัท์ 0-

2753-3159 โทรสาร 0-2753-3527 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ของกองทรัสต์ช่ือ ทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHA Premium Growth Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust : WHART) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้จากการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เงิน

ที่ได้รับจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่น

ใดที่สามารถให้สนิเช่ือแกก่องทรัสต์ได้ซึง่อาจจะรวมถึงธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนั

วินาศภยั และ/หรือสถาบนัการเงินอื่นใดที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และเงินคา่มดัจ าคา่เช่าและค่าบริการบางสว่น

จากการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี  ้ไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง โดยการเข้าท าสญัญาที่

เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของกองทรัสต์กบัคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง (โปรด

พิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระส าคญัของสญัญา) โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์และให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า และ/หรือ

ให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อ

ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตามสญัญาก่ อตัง้ทรัสต์ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทนุในครัง้นี  ้เงินที่ได้รับจากการกู้ยืม 

และเงินค่ามดัจ าค่าเช่าและค่าบริการบางสว่น เมื่อหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว จะเหลือเงินที่จะน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่

ระบไุว้เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,190 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  
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1. ปัจจัยความเสี่ยง 

ในการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  

โกรท มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี ้รวมทัง้ปัจจัยความเสี่ยงดงัต่อไปนีอ้ย่าง

รอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุ นอกจากนี ้ยงัอาจมีความเสีย่งอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตที่บริษัทฯ ยงัไมอ่าจคาดการณ์ได้

ในขณะนี ้อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ เช่ือว่าความเสี่ยงในปัจจุบนัไม่เป็นสาระส าคญัที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ ความสามารถ

ของกองทรัสต์ในการลดความเสีย่งข้อใดข้อหนึง่ในเอกสารฉบบันี ้ไมถื่อเป็นค ารับรองของกองทรัสต์วา่ กองทรัสต์จะด าเนิน

มาตรการรองรับความเสีย่งตามที่ก าหนดไว้ได้ และไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ ระบใุนเอกสารฉบบันีจ้ะ

ลดลงหรืออาจไมเ่กิดขึน้ เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย

ประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทรัสต์ 

อนึ่ง ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสาร

ฉบบันี ้เช่น การใช้ถ้อยค าวา่ "เช่ือวา่" "คาดหมายวา่" "มีแผนจะ" "ตัง้ใจ" "ประมาณ" “คาดวา่” เป็นต้น หรือการประมาณการ

ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ใน

อนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทฯ นัน้มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการ หรือเหตกุารณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึน้จริง

อาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ ส าหรับข้อมลูที่เก่ียวกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจ

ในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ

บคุคลภายนอก โดยที่บริษัทฯ มิได้ท าการตรวจสอบ หรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองโดย

ตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง และบริษัทฯ ได้ศึกษารายงานของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรม

ของทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงสถานะที่แท้จริงของทรัพย์สินหลกัที่จะ

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

นอกจากนี ้รายงานของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สองอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองที่ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ และทรัพย์สินหลกัที่จะ

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองอาจมีลกัษณะหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขดัหรือแย้งกับ

กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้

กองทรัสต์มีคา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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ข้อมูลในส่วนนีท้ี่อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก

ข้อมลูที่มีการเปิดเผยคือคดัย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ มิได้ท าการตรวจสอบหรือ

รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่ควร

คาดหวงัที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี ้ราคาเสนอขายของหนว่ยทรัสต์กบัมลูค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคต

อาจลดต ่าลงหรือสงูขึน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ ผู้ประสงค์จะซือ้หน่วยทรัสต์จึงควรปรึกษาผู้

ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยทรัสต์ 

 

1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

1.1.1 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

18)   โครงการ  WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) และสัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาจถกูยกเลิก หรือสิน้สุดลง ซึ่งท าให้กองทรัสต์เสียสิทธิ

ในการใช้ที่ดินอันเป็นที่ตัง้ของอาคารคลังสินค้าในโครงการที่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตัง้อยู่ 

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก  

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

ที่ดิน กลา่วคือ กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าท าสญัญาโอนสิทธิการเช่าเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินโฉนด

เลขที่ 666 และ 38919 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการจาก ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  โดยกองทรัสต์ใน

ฐานะผู้ รับโอนสิทธิการเช่าที่ดินมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์เหนือที่ดินในโครงการดงักลา่วโดย

ต้องผกูพนัและปฏิบตัิตามสญัญาเช่าที่ดินโครงการ  WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 18) และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าซึง่ตัง้อยูเ่หนือท่ีดินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แม้วา่ในการลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินของกองทรัสต์ดงักลา่วจะได้มีการจดทะเบียนต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องแล้วก็ตาม แตก่องทรัสต์ยงัมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการเลิกสญัญาเช่า

ที่ดินดงักล่าว ซึ่งจะมีผลให้กองทรัสต์เสียสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

อาคารคลงัสนิค้าซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของกองทรัสต์ อนัจะสง่ผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์และรายได้

ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เง่ือนไขหรือสาเหตทุี่จะท าให้ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาแก่ผู้ เช่าได้ คือหากผู้ เช่าผิดสญัญา 

เช่น ผู้ เช่าไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ต่างๆ ของผู้ เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ดิน โดยรวมถึงหน้าที่ใน
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การช าระค่าเช่า และผู้ เช่ามิได้แก้ไขเยียวยาการผิดสญัญาดงักล่าวภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับ

หนงัสอืบอกกลา่วจากผู้ให้เช่า หรือหากที่ดินท่ีเช่าถกูราชการเวนคืน 

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากตามข้อก าหนดของสญัญาจะก าหนดระยะเวลาการเช่าที่แน่นอน กองทรัสต์จึงมี

เวลาในการรวบรวม และจัดหาเงินเพื่อมาช าระค่าเช่า และกองทรัสต์ยังมีเวลาอีก 30 วัน เพื่อ

ด าเนินการแก้ไขการผิดนดัช าระค่าเช่าดงักลา่วได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยึดหลกัความระมดัระวงัในการ

บริหารจดัการทางการเงินโดยจะกันเงินส ารองไว้ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นการลว่งหน้าเพื่อมิให้เกิด

การผิดนดัช าระคา่เช่าแก่ผู้ให้เช่าดงักลา่วข้างต้น 

(2) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่  

ในการเข้าท าสญัญาเพื่อลงทนุในโครงการ  WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) เมื่อกองทรัสต์

ได้เข้าท าสญัญาโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินโครงการ  WHA Mega Logistics Center (วงั

น้อย 61) และสญัญาจะซือ้จะขายอาคารคลงัสินค้าเหนือที่ดินดงักลา่วกบัดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

โดยกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิการเช่าที่ดินมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์เหนือที่ดินใน

โครงการดงักล่าวโดยต้องผูกพนัและปฏิบตัิตามสญัญาเช่าที่ดินโครงการ  WHA Mega Logistics 

Center (วงัน้อย 61) และกองทรัสต์ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าซึ่งตัง้อยู่เหนือที่ดิน

ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แม้ว่าในการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินของกองทรัสต์ดงักล่าวได้มีการจดทะเบียนต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องแล้วก็ตาม แตก่องทรัสต์ยงัมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการเลิกสญัญาเช่า

ที่ดินดงักล่าว ซึ่งจะมีผลให้กองทรัสต์เสียสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

อาคารคลงัสนิค้าซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของกองทรัสต์ อนัจะสง่ผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์และรายได้

ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เง่ือนไขหรือสาเหตทุี่จะท าให้ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก่ผู้ เช่าได้ คือ กรณีที่ผู้ เช่าค้าง

ช าระคา่เช่าเกินกวา่ 3 เดือน หรือประพฤติผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าแก้ไข

หรือปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญาภายในก าหนด 60  วนั หากผู้ เช่าไมป่ฏิบตัิตาม ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก

สญัญาเช่าได้ทนัที โดยในกรณีที่สญัญาเช่าสิน้สดุลงไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ผู้ให้เช่ามีสทิธิเลอืก (ก) ให้ผู้

เช่ารือ้ถอนอาคารและสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดท่ีผู้ เช่าได้ก่อสร้างในท่ีดินท่ีเช่า หรือ (ข) ให้กรรมสิทธ์ิใน

อาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วตกเป็นของผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม 

ภาษี อากรแสตมป์ และคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว

ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าต้องมีหนงัสอืแจ้งความประสงค์ดงักลา่วแก่ผู้ เช่าภายใน 60 วนั 
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อยา่งไรก็ดี เนื่องจากตามข้อก าหนดของสญัญามีการช าระคา่เช่าเป็นรายปี กองทรัสต์จึงมีเวลาในการ

รวบรวม และจดัหาเงินเพื่อมาช าระคา่เช่าในระหวา่งปี และยงัมีช่วงเวลาอีก 3 เดือน ในการรวบรวมเงิน

มาช าระคา่เชา่ก่อนที่ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์น าเงินคา่เช่ามาช าระ โดยหลงัจากกองทรัสต์ได้รับการ

แจ้งดงักลา่วแล้ว กองทรัสต์ยงัมีเวลาอีก 60 วนั เพื่อด าเนินการแก้ไขการผิดนดัช าระค่าเช่าดงักลา่วได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยดึหลกัความระมดัระวงัในการบริหารจดัการทางการเงินโดยจะกนัเงินส ารองไว้ใน

ปริมาณที่เหมาะสมเป็นการลว่งหน้าเพื่อมิให้เกิดการผิดนดัช าระคา่เช่าแก่ผู้ให้เช่าดงักลา่วข้างต้น 

(3) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  

ในการเข้าท าสญัญาเพื่อลงทนุในโครงการ  WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) 

กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงที่ดิน โครงการ  WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) สญัญาจะซือ้จะขายอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และ

สญัญาจะซือ้จะขายกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ เหนือที่ดินดงักลา่วกบัดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น ซึ่งหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองแล้วเสร็จ 

กองทรัสต์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน จะมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์เหนือที่ดินใน

โครงการดงักลา่วโดยต้องผกูพนัและปฏิบตัิตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินโครงการ  WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และกองทรัสต์จะเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและ

ส านกังาน และทรัพย์สนิอื่นๆ ซึง่ตัง้อยูเ่หนือที่ดินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แม้ว่าในการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินของกองทรัสต์ดังกล่าวจะได้มีการจดทะเบียนต่อ

พนกังานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ยงัมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการเลิก

สญัญาเช่าช่วงที่ดินดงักลา่ว ซึ่งจะมีผลให้กองทรัสต์เสียสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่ง

เป็นท่ีตัง้ของอาคารคลังสินค้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์ อันจะส่งผลกระทบต่อการจัดหา

ประโยชน์และรายได้ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เง่ือนไขหรือสาเหตทุี่จะท าให้ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาแกผู่้ เช่าได้ คือ กรณีที่ผู้ เช่าเป็นฝ่าย

ผิดสญัญา โดยผู้ เช่าได้รับหนงัสอืบอกกลา่วจากผู้ให้เชา่แล้ว และมิได้มีการแก้ไขเยียวยาการผิดสญัญา

ดงักลา่วภายใน 30 วนั ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาเช่าช่วงได้ โดยในกรณีที่สญัญาเช่าช่วงสิน้สดุลง

ด้วยความผิดของผู้ เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิซือ้อาคารและสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าและ

อยู่ในที่ดินที่เช่าช่วง ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าต้องมีหนงัสือแจ้งความประสงค์ดงักลา่วแก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนั นบั

จากวนัท่ีสญัญาเช่าช่วงสิน้สดุลง ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์ที่จะซือ้ทรัพย์สินดงักลา่ว หรือมิได้แจ้ง

ความประสงค์ดงักล่าวแก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนั ผู้ เช่ามีสิทธิขายทรัพย์สินนัน้ให้ผู้อื่น ในกรณีดงักล่าว 

ผู้ให้เช่าตกลงที่จะให้เช่าที่ดินที่เช่าช่วงแก่ผู้ซือ้ทรัพย์สินนัน้ตามระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู่ต่อไป
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ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วง โดยผู้ ให้เช่ าไม่ต้องรับผิดชอบช าระค่าภาษี 

คา่ธรรมเนียม คา่อากรแสตมป์ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิการ

เช่าดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้ เช่าจะต้องด าเนินการขายทรัพย์สินดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 150 วนั นบัจาก

วนัที่สญัญานีร้ะงับลง ถ้าพ้นระยะเวลา 150 วนั ดงักล่าวแล้ว ผู้ เช่ายงัไม่สามารถขายทรัพย์สินให้แก่

ผู้ อ่ืนได้ ผู้ เช่าต้องรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ เช่าและสง่มอบท่ีดินท่ีเชา่

ช่วงคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสภาพปกติภายในก าหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา 150 วัน 

ดงักลา่ว หากผู้ เช่าไมป่ฏิบตัิตาม ผู้ เช่ายอมชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ ให้เช่าในอตัราเท่ากบัอตัราค่าเช่าตาม

สญัญานี ้ณ ขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ15 ของจ านวนคา่เช่าดงักลา่ว โดยค านวณเป็นรายวนันบัแต่วนัที่

สิน้สดุระยะเวลา 30 วนั จนกว่าจะมีการรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดแล้วเสร็จและสง่มอบ

ที่ดินท่ีเช่าช่วงคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว กบัทัง้ให้ผู้ให้เช่ากลบัครอบครองที่ดินที่เช่าช่วงได้ทนัที และผู้ เช่าไม่

มีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่รือ้ถอน หรือคา่ขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เช่า 

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากตามข้อก าหนดของสญัญาจะมีการช าระคา่เช่าทุก 3 เดือน กองทรัสต์จึงมีเวลาใน

การรวบรวม และจัดหาเงินเพื่อมาช าระค่าเช่าในระหว่าง 3 เดือน และยงัมีเวลาอีก 30 วนั หลงัจาก

กองทรัสต์ได้รับการแจ้งถึงการผิดนดัช าระคา่เช่า เพื่อด าเนินการแก้ไขการผิดนดัช าระคา่เช่าดงักลา่วได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยดึหลกัความระมดัระวงัในการบริหารจดัการทางการเงินโดยจะกนัเงินส ารองไว้ใน

ปริมาณที่เหมาะสมเป็นการลว่งหน้าเพื่อมิให้เกิดการผิดนดัช าระคา่เช่าแก่ผู้ให้เช่าดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัคงมีความเสี่ยงภายใต้สญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง และการใช้ทรัพย์ที่เช่าบาง

ประการ อาทิ ผู้ให้เช่าที่ดิน (เจ้าของที่ดิน) และ/หรือผู้ให้เช่าช่วงที่ดิน ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งใน

สญัญาเช่าที่ดินในสว่นที่เป็นสาระส าคญั อาจสง่ผลกระทบต่อการใช้บงัคบัสญัญาเช่าช่วง และท าให้

กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดในสญัญาเช่าที่ ดิน 

หรือในกรณีที่สญัญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินและผู้ ให้เช่าช่วงสิน้สดุลง ท าให้สญัญาเช่าช่วงสิน้สดุลง

ด้วย หรือในกรณีท่ีมีข้อพิพาทเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในอาคารซึ่งปลกูสร้างอยู่ในท่ีดินท่ีเช่า อนัท าให้เกิด

ความขดัข้องในการใช้อาคาร ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ

ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ อาทิ อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ไมส่ามารถ

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวัตถุประสงค์การลงทุน รายได้ที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั และแม้ว่าผู้ ให้เช่าที่ดิน และ/หรือ ผู้ ให้เช่าช่วงที่ดินจะช าระค่าเสียหาย

ให้แก่กองทรัสต์ แตค่า่เสยีหายดงักลา่วอาจมีจ านวนน้อยกวา่รายได้ของกองทรัสต์ที่เปลีย่นแปลงหรือมี

จ านวนไมเ่พียงพอตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง 
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อยา่งไรก็ตาม เจ้าของที่ดิน (นายศภุโชค มีอ าพล นางศศิวิมล มีอ าพล และนางภัทรพร วรทรัพย์ (รวม

เรียกว่า “เจ้าของที่ดิน”) และผู้ เช่า/ผู้ ให้เช่าช่วง (บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากัด) เป็นบุคคลที่มีความ

เก่ียวข้องกนั ความเสีย่งที่จะมีการบอกเลกิสญัญาเชา่หลกัระหวา่งเจ้าของที่ดินและผู้ให้เช่าช่วงจึงไมส่งู

นกั และก่อนการเข้าลงทนุ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะด าเนินการให้กองทรัสต์ได้รับข้อตกลงกระท า

การจากเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ค ารับรองและข้อตกลงถึงหน้าที่ต่างๆ โดยมีสาระส าคญัคือ  หากผู้ ให้เช่า

ปฏิบตัิผิดสญัญาเช่าหลกั เจ้าของที่ดินจะแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบเพื่อหาทางแก้ไขการผิดสญัญาโดยไม่

ชกัช้า และ/หรือ เจ้าของที่ดินตกลงที่จะไม่ยกเลิกสญัญาเช่าหลกัโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่าช่วง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 2.4.1 สรุปสาระส าคญั

ของสญัญา) 

นอกจากนี ้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะด าเนินการให้เจ้าของที่ดินและผู้ ให้เช่าช่วงตกลงรับทราบว่า

กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายอาคารคลงัสนิค้า ลานจอดรถ สิง่ปลกูสร้างตา่งๆ และทรัพย์สิน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าช่วงกบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดย

ชอบด้วยกฎหมายในอาคารคลงัสินค้า ลานจอดรถ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของท่ีดนิ และผู้ให้เช่าช่วง เพ่ือให้กองทรัสต์รับโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ

ดงักลา่วได้ในวนัลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง 

1.1.2 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ 

กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินของ โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก สิทธิการเช่า

ที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) ซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มใน

การเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ และสทิธิการเช่าช่วงที่ดินของโครงการ  WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 

5) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  โดยมูลค่าสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการ

เช่า หรือเนื่องจากสาเหตอุื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าสิทธิ

การเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิ และมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

สิทธิการเช่าที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) (ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

หลกัที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้แรก) จะครบก าหนดสญัญาเช่าในวันที่ 3 สิงหาคม 2584 สิทธิการเช่าที่ดินของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) (ซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุเพิ่มในการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่หนึ่ง) จะครบก าหนดสญัญาเช่าในวนัที่ 30 เมษายน 2585 และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินของโครงการ WHA 
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Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ซึง่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองจะครบก าหนด

สญัญาเช่าในวนัที่ 31 มีนาคม 2586 สิทธิการเช่าดงักลา่วมีอายุคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัแต่วนัที่ 1 

ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง) ซึ่งถือว่ามี

ระยะเวลานานพอสมควรในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทรัสต์ 

1.1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

บริษัทฯ เช่ือว่าก่อนการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ที่จะได้มานัน้ตามสมควรแล้ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้

จะไมม่ีความช ารุดบกพร่องใดที่จะต้องใช้คา่ใช้จ่ายจ านวนมากในการซอ่มแซม หรือบ ารุงรักษา หรือจ่ายช าระหนี ้

อื่นใดตอ่บคุคลภายนอกนอกจากที่ระบไุว้ในเอกสารนี ้รายงานของผู้ เช่ียวชาญซึ่งบริษัทฯ พิจารณาและถือตาม

ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง เนื่องจากความ

ช ารุดบกพร่องบางประการของอสงัหาริมทรัพย์อาจไมส่ามารถก าหนดให้แนช่ดัลงไปได้อนัเป็นผลมาจากขอบเขต

ของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้ ตลอดจนปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้อสงัหาริมทรัพย์บางรายการอาจมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ  

ซึง่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ หรืออาจมิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบ

และสอบทานของบริษัทฯ นัน้ไมส่ามารถตรวจพบ ด้วยเหตนุี ้กองทรัสต์อาจมีภาระค่าใช้จ่ายหรือหน้าที่เพิ่มเติม

อนัเกิดจากการท่ีอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค ารับรอง ค ารับประกันและข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ซึ่งเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ให้ไว้แก่

กองทรัสต์ (ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่น

ที่ 2 ข้อ 2.4.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญา) มีข้อจ ากดัในแง่ของขอบเขต จ านวนเงิน และระยะเวลาที่เจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ได้ให้ค ารับรอง ค ารับประกนั และข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับการ

ชดเชยในกรณีที่มีการผิดค ารับรอง ค ารับประกนั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทรัสต์จะมีสิทธิ

ได้รับชดเชยตามค ารับรอง ค ารับประกนั หรือข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือความรับผิด

ต่อกองทรัสต์อนัเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้เนื่องจากกรณีดงักลา่วขึน้อยู่กบัการช าระหนี ้

ของลกูหนีแ้ละการบงัคบัช าระหนีต้ามสญัญา 

1.1.4 ความเสี่ยงในการแข่งขันที่สูงขึน้อาจส่งผลให้ผู้เช่าพืน้ที่อาคารมีจ านวนลดลง 

กองทรัสต์มีรายได้หลกัจากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการที่เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่

อาคารคลงัสินค้า และส านกังาน หากในอนาคตการประกอบธุรกิจการให้เช่าดงักลา่วมีการแข่งขนัที่สงูขึน้ โดย
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ผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานขึน้ใหมใ่นบริเวณใกล้เคียงกนักบัท่ีตัง้ของทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ อาจส่งผลให้ผู้ ประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นผู้ เช่าในปัจจุบัน หรืออาจเป็นผู้ เช่าในอนาคตของ

กองทรัสต์มีจ านวนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการ ธุรกิจ ผลการ

ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ล้วนแต่อยู่ในท าเลที่เหมาะสม และเป็นจุดศนูย์กลางของการ

ขนส่ง เนื่องจากใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม และมีเส้นทางการขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ซึ่ง

สามารถลดต้นทุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ เช่าได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ปัจจัยดังกล่าวจึง

สามารถดงึดดูให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ นอกจากนี ้การที่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและส านกังานให้เช่ามาเป็นระยะเวลานาน จะเป็นปัจจัยส าคญัที่ช่วยเพิ่ม

ศกัยภาพของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

1.1.5 ความเสี่ยงในการสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป 

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก และทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

โครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครัง้แรกและในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง มีจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจ

ให้บริการเช่าพืน้ท่ีและบริการที่เก่ียวข้อง  ซึ่งผู้ เช่าหลกัของโครงการเป็นผู้ประกอบธุรกิจชัน้น าของโลก 

ตวัอยา่งเช่น บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีสดัสว่นการเช่าพืน้ที่อาคาร

อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13.09 ของพืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุในปัจจุบนั 

และคิดเป็นร้อยละ 8.97 ของพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมของทรัพย์สนิหลกัภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยมี

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเทียบกับประมาณการรายได้รวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13.05 ของรายได้รวมทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุ

อยูใ่นปัจจบุนั และร้อยละ 8.85 ของรายได้รวมของทรัพย์สินหลกัภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ดงันัน้ 

หากผู้ เช่าดังกล่าวยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุ

สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรัสต์ไมส่ามารถหาผู้ เช่าใหม่มา

ทดแทนผู้ประกอบการดงักลา่วได้ จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะ

ทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์  

(2) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

ส าหรับโครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี  ้มีจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจ

ให้บริการเช่าพืน้ที่และบริการที่เก่ียวข้อง  ซึ่งผู้ เช่าหลกัของโครงการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ รายส าคัญ 
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ตวัอย่างเช่น บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งมีสดัส่วนการเช่าพืน้ที่อาคารอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 24.93 ของพืน้ที่เช่าอาคารทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่

สอง และคิดเป็นร้อยละ 7.85 ของพืน้ที่เช่าอาคารรวมของทรัพย์สินหลกั (ภายหลงัการเพิ่มทุนครัง้ที่

สอง) รวมทัง้พบวา่สดัสว่นรายได้คา่เช่าและคา่บริการเทียบกบัประมาณการรายได้รวมส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 29.32 ของรายได้รวมทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่จะ

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และร้อยละ 9.42 ของรายได้รวมของทรัพย์สินหลกัภายหลงัการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่สอง  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะ

เป็นผู้ เช่าหลักที่มีสัดส่วนการเช่าพืน้ที่อาคารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.45 ของพืน้ที่เช่าอาคารทัง้หมดของ

กองทรัสต์ ซึ่งมีสดัส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเทียบกับประมาณการรายได้รวมส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.58 ของรายได้รวมทัง้หมดของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทุนครัง้ที่

สอง ดงันัน้ หากผู้ เช่าดงักล่าวยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุ

สญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทน

ผู้ประกอบการดงักล่าวได้ จะสง่ผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และ

รายได้ของกองทรัสต์ 

รายละเอียดของผู้ เช่าหลกัเป็นไปตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.5 ภาพรวมและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของโครงการ 

(ตารางแสดงรายช่ือผู้ เช่าหลกัที่มีพืน้ท่ีเช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ และผู้ เช่าหลกัที่เช่าพืน้ที่ของ

โครงการในปัจจุบนัสว่นใหญ่เช่าทรัพย์สินอาคารคลงัสินค้าในลกัษณะ Built-to-Suit ซึ่งเป็นอาคารคลงัสินค้าที่

ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของลกูค้าแต่ละราย จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต ่าที่ลกูค้าหลกัดงักลา่วจะ

ยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญา

ให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนด นอกจากนี ้ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและ

ส านกังานให้เช่ามาเป็นระยะเวลานาน หากในกรณีที่ลกูค้าหลกัยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบ

ก าหนดระยะเวลา หรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนดเกิดขึน้จริง บริษัท

ฯ มีความเช่ือมัน่วา่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะสามารถหาผู้ เช่ามาทดแทนในสว่นดงักลา่วได้ เนื่องจากสถาน

ที่ตัง้ของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนีต้ัง้อยูใ่นท าเลที่เหมาะสม และเป็นจุดศนูย์กลาง

ของการขนสง่ ประกอบกบัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทคลงัสนิค้าและส านกังานของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ข้างต้น 
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1.1.6 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่าและ

การน าทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกองทรัสต์มี

สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และสัญญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาของผู้เช่า 

กรณีผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวมทัง้พืน้ที่สว่นหลงัคาของอาคาร ไม่ช าระค่าเช่า ไม่ปฏิบตัิ

ตามสญัญาเช่าหรือน าทรัพย์สนิท่ีเช่าไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมายและกองทรัสต์

ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลา จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

ผลประกอบการและรายได้ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากความสามารถในการช าระค่า

เช่าของผู้ เช่า หรือการท่ีผู้ เช่าบอกเลกิสญัญาเช่าหรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่า กลา่วคือ รายได้หลกัของกองทรัสต์มา

จากการให้เช่าพืน้ท่ีและ/หรือให้บริการแก่ผู้ประกอบการตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาเช่าและ/หรือสญัญาให้บริการ หาก

ผู้ เช่าต่าง ๆ ลดความต้องการในการใช้บริการอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน หรือพืน้ที่สว่นหลงัคาของอาคาร

ดงักลา่ว หรือหากผู้ เช่าประสบปัญหาทางการเงินซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลประกอบการของผู้ เช่า อาจสง่ผล

กระทบตอ่ความสามารถในการช าระคา่เช่าและ/หรือคา่บริการของผู้ เช่า นอกจากนี ้ในกรณีที่สญัญาเช่าถกูบอก

เลกิก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าเนื่องจากการผิดสญัญาของผู้ เช่า และกองทรัสต์ไม่อาจหาผู้ เช่ารายใหม่

มาทดแทนผู้ เช่าเดิมได้หรือการหาผู้ เช่ารายใหม่มีความลา่ช้า จะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้เง่ือนไขของสญัญาเช่าตา่งๆ โดยเฉพาะสญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังานแบบ Buit-to-Suit 

ยงัก าหนดไว้ว่า หากผู้ เช่ายกเลิกสญัญาเช่าก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ เช่าจะต้องช าระค่าสินไหมทดแทน

เทา่กบัคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยูท่ัง้หมดให้แก่กองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์มีสิทธิริบเงินค่ามดั

จ าคา่เช่าและคา่บริการทัง้หมด เพื่อชดเชยคา่เช่าให้กบักองทรัสต์    

1.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ ผู้ให้เช่าที่ดิน หรือผู้ให้สิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินหรือ

สัญญาให้สิทธิในการเช่าที่ดิน หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่ เช่า ซึ่งส่งผลให้กองทรัสต์ไม่

สามารถหาประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน 

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก 

การลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 

18) ซึง่กองทรัสต์โดยทรัสตีเข้าท าสญัญาโอนสิทธิการเช่าเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 666 

และ 38919 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  แม้วา่กองทรัสต์ได้ด าเนินการจด

ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย กองทรัสต์ยงัคงมีความ

เสี่ยงภายใต้สญัญาเช่าบางประการ อาทิ หากผู้ ให้เช่าที่ดิน (เจ้าของที่ดิน) ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อใดข้อ

หนึง่ในสญัญาเช่าที่ดินในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั ท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
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เช่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในสญัญาเช่าที่ดิน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผล

กระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ อาทิ อาจ

สง่ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ รายได้ที่

กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงกองทรัสต์อาจมีเพียงสิทธิในการ

เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าเท่านัน้ ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวอาจมีจ านวนน้อยกว่ารายได้ของ

กองทรัสต์ที่เปลีย่นแปลงไป หรือมีจ านวนไมเ่พียงพอต่อความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง  

(2) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

การลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) ซึ่งกองทรัสต์

โดยทรัสตีเข้าท าสญัญาโอนสทิธิการเช่าเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 28892 (10137) ที่ดิน

โฉนดเลขที ่28896 (40913) และสิทธิการเช่าที่ดินบางสว่นของโฉนดเลขที่ 28895 (7963) ซึ่งเป็นที่ตัง้

ของโครงการจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ แม้วา่กองทรัสต์ได้ด าเนินการจดทะเบียนโอนสทิธิการเช่า

ตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย กองทรัสต์ยงัคงมีความเสีย่งภายใต้สญัญาเช่าบาง

ประการ อาทิ หากผู้ให้เช่าที่ดิน (เจ้าของที่ดิน) ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ในสญัญาเช่าที่ดินในสว่น

ที่เป็นสาระส าคัญ ท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดในสญัญาเช่าที่ดิน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ

ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ อาทิ อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ไมส่ามารถ

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ในการลงทุน รายได้ที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับ

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงกองทรัสต์อาจมีเพียงสทิธิในการเรียกร้องคา่เสยีหายจากผู้ ให้เช่า

เท่านัน้ ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวอาจมีจ านวนน้อยกว่ารายได้ของกองทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมี

จ านวนไมเ่พียงพอตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง 

(3) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

การลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) 

ซึ่ง กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าท าสญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินโฉนด

เลขที่ 129645 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการจาก ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น แม้ว่ากองทรัสต์จะได้

ด าเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วงต่อส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย 

กองทรัสต์ยงัคงมีความเสี่ยงภายใต้สญัญาเช่าช่วงบางประการ อาทิ หากผู้ ให้เช่าที่ดิน (เจ้าของที่ดิน) 

ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ในสญัญาเช่าที่ดินในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั หรือหากผู้ ให้เช่าช่วงปฏิบตัิ

ผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ในสญัญาเช่าช่วงที่ดินในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั สง่ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงที่ดิน ความเสี่ยงจาก
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เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการ

เงินของกองทรัสต์ อาทิ อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ตาม

วตัถุประสงค์ในการลงทุน รายได้ที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั รวมถึง

กองทรัสต์อาจมีเพียงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าเท่านัน้ ซึ่งค่าเสียหายดงักลา่วอาจมี

จ านวนน้อยกว่ารายได้ของกองทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่

เกิดขึน้จริง  

1.1.8 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการ เน่ืองจากคู่สัญญาไม่

ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาโอนสิทธิการ

เช่า สญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วง และสญัญาตกลงกระท าการ เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์กับเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ให้สญัญาแก่กองทรัสต์ และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหาร

ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผกูพนัให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อก าหนด

ในสญัญา 

อยา่งไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญาข้างต้น คูส่ญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็น

เหตุแห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีดงักล่าว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย 

ตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม แต่เหตผิุดสญัญาของคู่สญัญาดงักลา่วอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับ

ผลประโยชน์หรือไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคับให้

คูส่ญัญาต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญา หรือ คูส่ญัญาไมช่ าระคา่เสยีหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันัน้ 

กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมโดยการใช้สทิธิฟ้องร้องตอ่ศาล ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว บริษัท

ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการ และจ านวนเงินที่

กองทรัสต์จะได้รับชดเชย เยียวยาตอ่ความเสยีหายตา่ง ๆ  นอกจากนี ้ผลแหง่คดียงัขึน้อยูก่บัค าพิพากษาของศาล 

และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไป

ตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายใน

ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

1.1.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการหาผู้เช่าเม่ือสิทธิการเช่าหรือสทิธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ใกล้สิน้สุด 

เนื่องด้วยทรัพย์สินบางส่วนที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน หากในช่วงระยะเวลาใกล้สิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรือเช่าช่วงที่กองทรัสต์มีสิทธิ

อยู่ ในกรณีที่ก าหนดระยะเวลาเช่าของผู้ เช่าของกองทรัสต์ครบก าหนดไปก่อนและสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงของ
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กองทรัสต์เหลอืระยะเวลาไมม่าก  กองทรัสต์จะมีความเสี่ยงในการจดัหาผู้ เช่าในระหว่างระยะเวลาสิทธิการเช่า

หรือเช่าช่วงของกองทรัสต์ที่เหลอือยู ่คือ ผู้ เช่าอาจไมต่อ่อายกุารเชา่หรือกองทรัสต์อาจไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่าใหม่

มาทดแทนได้ หากระยะเวลาของสทิธิการเชา่หรือเชา่ชว่งของกองทรัสต์ที่เหลอืไมส่อดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ เช่าเดิมหรือผู้ เช่ารายใหม่ซึ่งการขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการและฐานะการเงินของกองทรัสต์ และอาจสง่ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยของ

กองทรัสต์ได้ 

1.1.10 ความเสี่ยงจากผู้เช่าพืน้ที่หลังคาผิดข้อก าหนดในสัญญาเช่าพืน้ที่หลงัคา 

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก  

พืน้ที่หลงัคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่ให้เช่าเพื่อ

ด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ยงัไม่มีผู้ เช่า เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอเปิดประมลู

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ดี ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทร่วมทุนของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่

กองทรัสต์แทนเป็นเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้แรก โดยสญัญาตกลงกระท าการดงักล่าวจะมีผลจนกว่า

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บริษัทร่วมทนุของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะสามารถจดัหาผู้

เช่ามาเช่าหลงัคาดงักลา่วได้โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของ 25 ปี ทัง้นี ้ภายใต้

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเชา่และอตัราคา่เชา่ที่ไมด้่อยไปกวา่เดมิ นอกจากนีก้องทรัสต์ยงัได้ท าประกนั

ความเสีย่งภยัในทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public 

Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและอาจกระทบตอ่การใช้สอยของผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารไว้แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ สามารถจัดหาผู้ เช่าพืน้เช่าหลงัคาได้แล้วก็ตามกองทรัสต์

ยงัคงมีความเสีย่งในกรณีที่ผู้ เช่าผิดข้อก าหนดในสญัญาเช่าอนัเป็นผลให้สญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคาสิน้สดุ

ลงก่อนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีได้ ซึง่ในกรณีดงักลา่ว กองทรัสต์จึงอาจมีความเสีย่งที่กองทรัสต์จะ

ขาดรายได้จากให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาได้ และในการหาผู้ เช่ารายใหมส่ าหรับพืน้ที่หลงัคาอาจด าเนินการได้

อยา่งจ ากดัเนื่องจากผู้ เช่าจะต้องเป็นผู้ เช่าที่มีธุรกิจที่เก่ียวกบัโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคาโดยเฉพาะ 
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 (2) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

พืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) และ โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ จึงมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์

อาจจะหาผู้ เช่าหลงัคาในสว่นนีไ้ม่ได้ และอาจท าให้กองทรัสต์ไม่มีรายได้จากหลงัคาตามที่ค านวณไว้

ในขณะท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ด้วยเหตดุงักลา่ว ในวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไมม่ีผู้ เช่าหลงัคาในสว่นนี ้

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้

เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา 25 ปี

ดงักล่าว ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราค่าเช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิม อย่างไรก็ดี 

หากผู้ เช่าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จดัหามาให้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคาสว่นที่เหลือโดยมี

คา่เช่าต ่ากวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าสว่นที่ขาดส าหรับ

พืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีข้างต้น  

นอกจากนี ้การด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาจกระทบตอ่การใช้สอยของ

ผู้ เช่าดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์จะท าประกนัความเสีย่งภยัในทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และ

ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสยีหายใดๆ

ที่อาจเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ สามารถจัดหาผู้ เช่าพืน้เช่าหลงัคาได้แล้วก็ตามกองทรัสต์

ยงัคงมีความเสีย่งในกรณีที่ผู้ เช่าผิดข้อก าหนดในสญัญาเช่าอนัเป็นผลให้สญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคาสิน้สดุ

ลงก่อนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีได้ ซึง่ในกรณีดงักลา่ว กองทรัสต์จึงอาจมีความเสีย่งที่กองทรัสต์จะ

ขาดรายได้จากให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาได้ และในการหาผู้ เช่ารายใหมส่ าหรับพืน้ที่หลงัคาอาจด าเนินการได้

อยา่งจ ากดัเนื่องจากผู้ เช่าจะต้องเป็นผู้ เช่าที่มีธุรกิจที่เก่ียวกบัโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคาโดยเฉพาะ  

 (3) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  

ระยะเวลาที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่

ที่ยงัไม่มีผู้ เช่านัน้มีระยะเวลาที่แตกต่างกนั ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม. 5) มีระยะเวลา 25 ปี และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) มี

ระยะเวลา 15 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

พืน้ท่ีเช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ยงัไมม่ีผู้ เช่า จึงมีความ

เสีย่งที่กองทรัสต์อาจจะหาผู้ เช่าหลงัคาในสว่นนีไ้ม่ได้ และอาจท าให้กองทรัสต์ไม่มีรายได้จากหลงัคา
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ตามที่ค านวณไว้ในขณะท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ด้วยเหตดุงักลา่ว หากวนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้

เช่าหลงัคาในส่วนนี ้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ 

ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า

ในช่วงระยะเวลา 25 ปีดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราคา่เช่าที่ไม่ด้อยไป

กวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ อยา่งไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จดัหามาให้นัน้ เข้าท าสญัญาเชา่

พืน้ท่ีหลงัคาโดยมีคา่เช่าต ่ากวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่า

สว่นท่ีขาดส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีข้างต้น  (โปรด

พิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 

ส าหรับพืน้ที่หลงัคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ที่ให้เช่าเพื่อด าเนิน

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ยงัไม่มีผู้ เช่า จึงมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจจะหาผู้ เช่า

หลังคาในส่วนนีไ้ม่ได้ และอาจท าให้กองทรัสต์ไม่มีรายได้จากหลงัคาตามที่ค านวณไว้ในขณะที่

กองทรัสต์เข้าลงทุน ด้วยเหตุดังกล่าว หากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนยังไม่มีผู้ เช่าหลังคาในส่วนนี ้

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้

เช่า เป็นระยะเวลา 15 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า

ในช่วงระยะเวลา 15 ปีดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราคา่เช่าที่ไม่ด้อยไป

กวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ อยา่งไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จดัหามาให้นัน้ เข้าท าสญัญาเชา่

พืน้ท่ีหลงัคา โดยมีคา่เช่าต ่ากวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่า

สว่นท่ีขาดส าหรับพืน้ที่เช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 15 ปีข้างต้น  ทัง้นี ้

ในระหวา่งการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์จะให้สทิธิแก่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ 

บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในการที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น 

โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อยกวา่ 15 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เช่าไม่ต ่ากว่าอตัรา

ค่าเช่าที่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากับ

หรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา 15 ปีดงักล่าวแล้ว และยงัไม่มีผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์และ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา  

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ อาจขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 10 ปี  โดยยงั

คงไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว หรือ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/

หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ อาจใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 
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นอกจากนี ้การด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาจกระทบตอ่การใช้สอยของ

ผู้ เช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์จะจดัให้มีประกนัความเสีย่งภยัในทรัพย์สนิ 

(All Risk Insurance) และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อ

คุ้มครองความเสยีหายใดๆที่อาจเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้ เช่าพืน้ที่หลงัคาได้แล้วก็ตาม กองทรัสต์

ยงัคงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ เช่าอาจผิดข้อก าหนดในสญัญาเช่าอนัเป็นผลให้สญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคา

สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลา ซึ่งในกรณีดงักลา่ว กองทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์จะ

ขาดรายได้จากให้เช่าพืน้ท่ีหลงัคาได้ และในการหาผู้ เช่ารายใหมส่ าหรับพืน้ที่หลงัคาอาจด าเนินการได้

อยา่งจ ากดัเนื่องจากผู้ เชา่จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกบัโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคาโดยเฉพาะ 

ทัง้นี ้ส าหรับพืน้ท่ีหลงัคา ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในการลงทนุครัง้แรก การลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง และที่จะ

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง เพื่อที่ให้เช่าเพื่อด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทางดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่นได้ด าเนินการเสริมความแข็งแรงของหลงัคาและ/หรือได้มีการออกแบบโครงสร้างหลงัคาและ

ด าเนินการก่อสร้างหลงัคาภายใต้สมมติฐานทางวิศวกรรมในปัจจุบนั เพื่อรองรับการน าพืน้ที่หลงัคาไปผลิตและ

จ าหนา่ยไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของได้ทนัทีที่สามารถเร่ิมด าเนินโครงการได้  

ประกอบกบัแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ที่จดัท าโดยกระทรวง

พลงังาน มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เช่น ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ น า้ และ ชีวมวล เป็นต้น โดยจะเพิ่มสดัสว่นการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนจาก ณ สิน้ปี 

2557 ที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 ซึ่งในสว่นของการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มก าลงัการผลิตรวมจาก ณ สิน้ปี 2557 ที่ 1,148 เมกะ

วตัต์ เป็น 6,000 เมกะวตัต์ในปี 2579  อนัท าให้ทรัพย์สินดงักลา่วเป็นที่น่าสนใจ และท าให้มีโอกาสที่กองทรัสต์

จะสามารถหาผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคาที่ยงัไม่มีผู้ เช่าดงักลา่วได้  

1.1.11 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองยังมีผู้เช่าไม่เต็ม

พืน้ที่ และสัญญาเช่าพืน้ที่บางส่วนใกล้จะสิน้สุดลง  

พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ณ วนัที่

กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทนุ ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ โดยมีพืน้ที่ว่างที่ยงัไม่มีผู้ เช่าจ านวน 1,616.00 

ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

จึงมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจจะหาผู้ เช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานในส่วนนีไ้ม่ได้ และอาจท าให้

กองทรัสต์ไมม่ีรายได้จากพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานตามที่ค านวณไว้ในขณะท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ด้วย
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เหตดุงักลา่ว หากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไมม่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานในสว่นนี ้ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า  รวมถึงช าระค่าส่วนกลาง และ/หรือ

คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีเช่าสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วเสมือนว่าดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นผู้ เช่า 

ให้แก่กองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราค่าเช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าที่ได้ตกลงกนัไว้ อย่างไรก็ดี 

หากผู้ เช่าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จดัหามาให้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าในพืน้ที่สว่นที่เหลือโดยมีค่าเช่าต ่ากว่าที่

ได้ตกลงกนัไว้ หรือมีระยะเวลาการเช่าต ่ากวา่ 3 ปี ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ยงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าสว่นที่

ขาด และ/หรือระยะเวลาที่ขาดส าหรับพืน้ที่เช่าดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี

ข้างต้น ทัง้นี ้หากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่สามารถจัดหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่ดงักลา่วโดยมีเง่ือนไขการเช่าและ

อตัราคา่เช่าที่ไมด้่อยไปกวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่าดงักลา่วผิดนดัหรือไม่สามารถช าระค่าเช่า

ตามสญัญาเช่าได้  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้ เช่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้

ของกองทรัสต์  

อยา่งไรตาม หากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ (ด้วยเหตอุื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตผิุดนดั

หรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้)  และ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่า

ตามข้อเสนอของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีเช่นว่านัน้ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ยงัมีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 

ปีดงักลา่ว (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ)  

ทัง้นี ้มีสญัญาเช่าของอาคาร E, F ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) จะสิน้สดุใน

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 อาคาร G ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) จะสิน้สดุ

ในวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และ อาคาร G ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) จะ

สิน้สดุในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2560 โดยหากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งวา่หากไม่มี

การตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีเชา่ดงักลา่ว ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทรัสต์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อย

ละ 16.72 ของพืน้ท่ีทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

ในการนี ้ส าหรับสญัญาเช่าของอาคาร G ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ซึ่ง

คิดเป็นสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อยละ 4.55 ของพืน้ท่ีทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง จะ

สิน้สดุในวนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2560 โดยหากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ดงักลา่วแล้ว ผู้

เช่าในอาคาร G ไมเ่ช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระ

ค่าเช่า  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่า
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ดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่

เก่ียวข้องกับพืน้ที่เช่าส่วนที่เหลือดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่าดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ เช่า (โปรดพิจารณา

รายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) อยา่งไรก็ดีหากสิน้สดุระยะเวลา

ทีด่บับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระค่าเช่า และ ผู้ เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ กองทรัสต์อาจจะ

ได้รับกระทบจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าของอาคาร G ซึ่งมีสดัสว่นการเช่าพืน้ที่อาคารอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 4.55 ของพืน้ที่เช่าอาคารทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และมี

สดัสว่นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเทียบกับประมาณการรายได้รวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.48 ของรายได้รวมทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

และประมาณร้อยละ 1.12 ของรายได้รวมทัง้หมดของทรัพย์สนิหลกัภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากอาคาร E และ F ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) เป็น

อาคารลกัษณะ Built-to-Suit ซึง่เป็นอาคารคลงัสนิค้าที่ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของลกูค้า จึงมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างต ่าที่ลกูค้าหลกัดงักลา่วจะยกเลิกสญัญาเช่าและสัญญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

หรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนด อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าตดัสินใจไม่ต่อ

อายสุญัญาเช่า กองทรัสต์ยงัสามารถน าอาคารแบบ Built-to-Suit มาปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและตรง

กับความต้องการของผู้ เช่ารายใหม่ได้ โดยอาศัยความได้เปรียบในเร่ืองคุณภาพงานก่อสร้างและงานระบบ  

รวมถึงความเข้าใจและรู้จริงของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการออกแบบและควบคมุงาน

ก่อสร้างท าให้มัน่ใจได้ว่าการหาผู้ เช่ารายใหม่จะสามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม  และอาคาร G 

ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) เป็นอาคารที่ตัง้อยู่ในท าเลที่มีความสะดวกในการ

เดินทางและการขนส่ง ใกล้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง 

(Inland Container Depot) จึงมีโอกาสสงูที่ผู้ เช่าตา่ง ๆ จะตอ่สญัญาเช่าตอ่ไปเมื่อครบอายกุารเช่า และแม้วา่ผู้ เช่า

เดิมไม่ต่ออายกุารเช่า ก็คาดว่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่จึงไมม่ีการตกลงช าระคา่เช่าในอาคารดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ถึงแม้ว่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมจะยงัมีผู้ เช่าไม่

ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ บริษัทฯ มีความเห็นว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนีเ้ป็น

โครงการที่ประกอบด้วยคลงัสินค้าทัง้แบบ Built-to-Suit และแบบ Ready-Built ที่มีมาตรฐานสงูเป็นไปตาม

มาตรฐานระดบัสากล ซึ่งเมื่อประกอบกับประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (รายละเอียดเป็นไปตามสว่นท่ี 2  ข้อ 2.2 จดุเดน่ของทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้

ที่สอง) และทรัพย์สินดงักล่าวตัง้อยู่ในท าเลที่ดีครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ธุรกิจการขนส่งสินค้าและธุรกิจโลจิ
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สติกส์ของประเทศไทย ได้แก่ พืน้ที่จังหวดัสมุทรปราการ และใกล้กับสนามบินสวุรรณภูมิ  อนัท าให้ทรัพย์สิน

ดงักลา่วเป็นที่น่าสนใจ และท าให้มีโอกาสที่กองทรัสต์จะสามารถหาผู้ เช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าที่ยงัไม่มีผู้ เช่า

หลงัจากหมดระยะเวลา 3 ปีที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าดงักลา่ว 

1.1.12 ความเสี่ยงจากการหาผู้เช่าพืน้ที่เช่าลานจอดรถอันเป็นพืน้ที่ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะ

เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  

พืน้ที่เช่าลานจอดรถอนัเป็นพืน้ที่สว่นหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพืน้ที่ เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และ โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ลาดกระบงั) ซึ่งน ามาให้เช่าแยกต่างหากจากอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ โดยปัจจุบนัผู้ เช่า

อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานจะเช่าพืน้ท่ีลานจอดรถดงักลา่วไปพร้อมกนัด้วย  หากเมื่อครบก าหนดระยะเวลา

การเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานและผู้ เช่าไมต่อ่อายกุารเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน ผู้ เช่ารายใหม่

อาจเช่าเฉพาะอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน โดยไม่เช่าลานจอดรถได้ จึงมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจจะหาผู้

เช่าบนพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถในสว่นนีไ้ม่ได้ และอาจท าให้กองทรัสต์ไม่มีรายได้จากพืน้ที่ เช่าลานจอดรถนี ้ซึ่งการ

ลดลงของรายได้ดงักลา่วข้างต้น อาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทรัสต์ และอาจ

สง่ผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 

1.1.13 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารคลังสินค้าและสัญญาบริการจาก
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นให้แก่กองทรัสต์ 

เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองแล้ว ผู้ เช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินหลกัที่

จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองต้องยินยอมเปลี่ยนคู่สญัญาเช่าพืน้ที่ จากผู้ ให้เช่าเดิมเป็นกองทรัสต์และช าระ

คา่เช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ให้เช่า ทัง้นี ้ในการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่

สองนี ้ผู้ เช่าได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในสญัญาเช่าและสิทธิในสญัญาบริการให้แก่กองทรัสต์ไว้ใน

สญัญาเช่าและสญัญาบริการแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยงัมีผู้ เช่าบางรายที่มีข้อสญัญาไม่ครอบคลมุถึงความยินยอม

ให้โอนสทิธิในสญัญาบริการแก่กองทรัสต์ ดงันัน้ หากผู้ เช่าพืน้ท่ีปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดงักลา่วอาจมีความ

เสี่ยงที่จะไม่ได้รับค่าเช่าพืน้ที่อนัเป็นรายได้ของกองทรัสต์ซึ่งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ 

และสง่ผลโดยตรงตอ่ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี ้กองทรัสต์โดยผู้จัดการ

กองทรัสต์จะด าเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ให้ผู้ เช่าพืน้ที่ได้ทราบ เพื่อ

ประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนคู่สญัญาเช่าพืน้ที่ จากผู้ ให้เช่ าเดิมเป็นกองทรัสต์โดยจะ

ด าเนินการโดยเร็วและใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถให้ผู้ เช่าพืน้ที่รับทราบและยินยอมเปลี่ยน
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คู่สัญญาเช่าพืน้ที่ จากผู้ ให้เช่าเดิมเป็นกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการ

เปลีย่นตวัผู้ให้เช่าพืน้ท่ี กองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการอย่างดีที่สดุในการจดัการให้มีการเปลี่ยน

ช่ือคูส่ญัญาข้างต้นตอ่ไป 

ทัง้นี ้เนื่องจากข้อสญัญาอื่น ๆ ในสญัญาเช่าพืน้ที่กับผู้ เช่ารายย่อยไม่ได้มีสาระส าคญัที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

ประกอบกบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่สองตอ่ไป ดงันัน้การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดงักลา่วจึงมีโอกาสเกิดขึน้ได้น้อย 

นอกจากนีใ้นกรณีที่สญัญาเช่าใดมีระยะเวลาการเช่าเกินกวา่ 3 ปี และได้จดทะเบียนไว้ที่ส านกังานท่ีดิน ดบับลวิ

เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงด าเนินการเพื่อให้ผู้ เชา่รายดงักลา่วให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเปลีย่นตวัผู้ให้เช่า 

ณ ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้องภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ในกรณีที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้รับเงินจาก

ผู้ เช่ารายใดภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายในสว่นที่เก่ียวข้องกบัช่วง

ระยะเวลาหลงัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าช่วง ดบับลิวเอชเอต้องน าส่งเงินดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จากการด าเนินการหารือในเบือ้งต้นกับผู้ เช่าของทรัพย์สินหลักที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง

เก่ียวกบัการเตรียมโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่า ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ เช่าทัง้หมดของทรัพย์สนิหลกัที่จะ

เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองแจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ผู้ เช่าไมไ่ด้มีข้อติดขดัในการโอนสทิธิและหน้าที่ตาม

สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสญัญาบริการจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ให้แก่กองทรัสต์ โดยในการ

ด าเนินการโอนสิทธิตามสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการจริง จะต้องมีการน าเสนออนุมตัิตามกระบวนการ

ขัน้ตอนภายในของแตล่ะบริษัทตอ่ไป ซึง่รวมถึงผู้ เช่าบางรายทีจ่ะต้องน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนมุตัิจากหนว่ยงานใน

ตา่งประเทศ ทัง้นี ้การหารือในเบือ้งต้นนีม้ิได้เป็นการตกลงอย่างเป็นทางการให้มีการโอนแต่อย่างใด เป็นเพียง

การติดตอ่เพื่อเร่ิมกระบวนการเทา่นัน้  

1.1.14 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม. 4) 

ในปัจจุบนัทางเข้าออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ที่ลกูค้าและ

ผู้ใช้บริการใช้ในการเดินทางเข้า-ออกอยูใ่นปัจจบุนั คือ ถนนเลยีบโครงการระบายน า้บริเวณสนามบินสวุรรณภมูิ

ซึง่เช่ือมตอ่สูถ่นนสขุมุวิท (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3) และถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3268) 

อย่างไรก็ดี ถนนเลียบโครงการระบายน า้ดงักล่าวเป็นถนนที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาและตรวจสอบโดยกรม

ชลประทานภายใต้พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้รับ

อนญุาตจากกรมชลประทานให้ก่อสร้างถนน และเช่ือมทางถนนเลยีบโครงการระบายน า้บริเวณสนามบินสวุรรณ
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ภมูิในเขตที่ดินชลประทานเพื่อเช่ือมต่อสูถ่นนสขุมุวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) และถนนเทพารักษ์ (ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 3268) แล้วเมื่อวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งหลงัจากกองทรัสต์ลงทุนในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ได้ด าเนินการให้มีการเปลี่ยนตวัผู้ รับอนญุาตจากดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ถึงแม้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะได้รับอนญุาตจากกรมชลประทานให้ก่อสร้างถนน และเช่ือมทางถนน

เลยีบโครงการระบายน า้บริเวณสนามบินสวุรรณภมูิในเขตที่ดินชลประทานเพื่อเช่ือมตอ่สูถ่นนสขุมุวทิ (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3) และถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268) และจะได้มีการเปลี่ยนตวัผู้ รับ

อนุญาตจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเป็นกองทรัสต์ต่อไปแล้ว กองทรัสต์ยงัอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่กรม

ชลประทานจะมีสิทธิในการไม่อนุญาต หรือจ ากัดถนนเลียบโครงการระบายน า้บริเวณสนามบินสวุรรณภมูิซึ่ง

เช่ือมต่อทางเข้าออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) สูถ่นนสาธารณะ ซึ่ง

อาจสง่ผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 4) ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่า เนื่องจากโดยสภาพของการใช้ถนนดังกล่าว ในปัจจุบนักรมชลประทานได้เปิดให้

ประชาชนใช้เส้นทางดงักลา่วเพื่อเป็นทางสญัจรเป็นการทัว่ไปโดยไม่มีการปิดกัน้หรือจ ากดัการใช้ ความเสี่ยงที่

กรมชลประทานจะปิดกัน้เส้นทางเข้าออกดงักล่าวมีค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าความเสี่ยงที่กรม

ชลประทานจะไม่อนุญาตหรือจ ากัดการใช้ถนนดงักล่าวมีค่อนข้างต ่า เนื่องจากบริเวณรอบข้างของโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ติดกบัคลงัสินค้าของผู้ประกอบการหลายราย เช่น บริษัท 

ทีแอลเอ็ม ลอจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั บริษัท รัตนาบดีแลนด์ จ ากดั บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทิพย์

โฮลดิง้ จ ากัด บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

จ ากดั และบริษัท เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงหน่วยงานราชการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ และ สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่ง

ผู้ประกอบการและหนว่ยงานราชการดงักลา่วได้ใช้เส้นทางดงักลา่วเป็นทางสญัจรเข้าออกพืน้ที่เช่นกนั ด้วยเหตุ

ดงักลา่ว การปิดกัน้หรือจ ากดัการใช้ถนนดงักลา่วจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนกบัประชาชนที่พกั

อาศยัและผู้ประกอบการรายอื่น รวมถึงหนว่ยงานราชการที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคยีงและใช้เส้นทางดงักลา่วเพื่อการ

สญัจร 

1.1.15 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกและปักเสาพาดสายไฟฟ้า ของโครงการศูนย์

กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2 และ

ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในครัง้แรก 
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ทางเข้าออกของโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการศนูย์กระจาย

สนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 เป็นทางเข้าออกที่ติดตอ่กบัท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมี

ความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจไม่สามารถเข้าออกโครงการผ่านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ 

นอกจากนี ้ที่ดินที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าโครงการนัน้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ง

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ต้องด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ

ไทยเป็นพืน้ท่ีปักเสาพาดสายไฟฟ้า อยา่งไรก็ดี ในขณะนี ้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับอนญุาตจาก

การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อ เป็นทางเข้าออกจากถนน

สาธารณะสูท่ี่ดินของโครงการและได้ใช้ทางเข้าออกดงักลา่วแล้ว โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ยื่น

เร่ืองไปยงัการรถไฟแหง่ประเทศไทยเพื่อเปลีย่นช่ือผู้ รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นทางเข้าออกจากถนน

สาธารณะสูท่ี่ดินจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นกองทรัสต์แล้ว และเมื่อด าเนินการเปลี่ยนช่ือผู้ รับ

อนญุาตให้ใช้ที่ดินดงักลา่วเป็นกองทรัสต์แล้วเสร็จ จึงจะสามารถด าเนินการให้กองทรัสต์เช่าที่ดินของ

การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง

ตอ่ไป โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะรับภาระคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้กองทรัสต์ได้มีหนงัสือขอแก้ไขรายช่ือตามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกบัการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย ตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2558 

ในการนี ้หาก WHA ไม่สามารถด าเนินการให้กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกหรือ

เช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ WHA ตกลงที่จะด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัการให้กองทรัสต์มีทางเข้า-

ออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินและมีสิทธิเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

ลาดกระบงั ดงักลา่ว มิฉะนัน้ WHA ตกลงจะซือ้ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

ลาดกระบงั ในราคาเท่ากับราคาที่ผู้ ให้สญัญาขายให้แก่กองทรัสต์  โดยผู้ ให้สญัญาตกลงรับภาระ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ ทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการซือ้ทรัพย์สินกลบัคืนจาก

กองทรัสต์  

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินแล้ว หากต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย

เพิกถอนการอนุญาตหรือไม่ต่ออายุการเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแก่กองทรัสต์ จะส่งผลให้

ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงันีจ้ะไม่มีทางเข้า-ออกสูถ่นนสาธารณะ 

ดงันัน้ กองทรัสต์จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอเปิดทางจ าเป็น (ด้วยค่าใช้จ่ายของ WHA) ซึ่งการ

ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้

กระบวนการ และจ านวนเงินที่กองทรัสต์จะได้รับชดเชย หรือเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ 
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นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กับค าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์

ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์จึงมีความเสีย่งที่กองทรัสต์จะท าให้ไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลา

ที่คาดการณ์ไว้จากโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงันี ้

(2) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

ทางเข้าออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) เป็นทางเข้าออกที่ติดต่อกบั

ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจไม่สามารถเข้าออกโครงการผ่าน

ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ นอกจากนี ้ส าหรับที่ดินที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าโครงการนัน้

เป็นท่ีดินของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ซึง่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ต้องด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์

สามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี  ในขณะนี ้

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับอนญุาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ใช้ที่ดินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยเพื่อเป็นทางเข้าออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินของโครงการและได้ใช้ทางเข้าออกดงักลา่ว

แล้ว โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะด าเนินการประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อ

เปลีย่นช่ือผู้ รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นทางเข้าออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินจากดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่เป็นกองทรัสต์ และเมื่อด าเนินการเปลีย่นช่ือผู้ รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินดงักลา่วเป็นกองทรัสต์แล้ว

เสร็จ จึงจะสามารถด าเนินการให้กองทรัสต์เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นพืน้ที่ปักเสา

พาดสายไฟฟ้าจากการรถไฟแหง่ประเทศไทยโดยตรงตอ่ไป โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะรับภาระ

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการดงักลา่ว 

ในการนี ้หาก WHA ไม่สามารถด าเนินการให้กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกหรือ

เช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ WHA ตกลงที่จะด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัการให้กองทรัสต์มีทางเข้า-

ออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินและมีสิทธิเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

ลาดกระบงั ดงักลา่ว มิฉะนัน้ WHA ตกลงจะซือ้ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

ลาดกระบงั ในราคาเท่ากับราคาที่ผู้ ให้สญัญาขายให้แก่กองทรัสต์  โดยผู้ ให้สญัญาตกลงรับภาระ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ ทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการซือ้ทรัพย์สินกลบัคืนจาก

กองทรัสต์  

ทัง้นี ้เพื่อให้ปราศจากข้อสงสยั การด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์มีทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะ

สูท่ี่ดินของกองทรัสต์ หรือการด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์มีสิทธิเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามที่

ระบุไว้ข้างต้น ให้เป็นค่าใช้จ่ายของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในการนี ้ทางเข้า -ออกจากถนน
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สาธารณะสู่ที่ดินของกองทรัสต์ที่หามาทดแทนทางเข้า-ออกของการรถไฟแห่งประเทศไทยดงักล่าว

จะต้องเป็นทางเข้า-ออกที่สามารถใช้งานได้จริงตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) เช่น เป็นทางที่สามารถใช้เป็นทางสญัจรของรถยนต์ และ

รถบรรทกุสนิค้าของผู้ เช่าได้  

นอกจากนี ้คา่เปิดทางจ าเป็น หรือคา่ใช้ทาง หรือคา่สทิธิอนัเก่ียวกบัการใช้ที่ดินเช่ือมทางเข้า-ออกจาก

ถนนสาธารณะสูท่ี่ดินของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง เงินทดแทน เงินคา่เช่า เงินค่าตอบแทน

จากการรับโอนกรรมสทิธ์ิ และ/หรือ สทิธิครอบครอง หรือจ านวนเงินใดๆ ส าหรับการใช้ทางดงักลา่วให้

เป็นค่าใช้จ่ายของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 สรุป

สาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินแล้ว หากต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย

เพิกถอนการอนุญาตหรือไม่ต่ออายุการเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแก่กองทรัสต์ จะส่งผลให้

ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงันีจ้ะไม่มีทางเข้า-ออกสูถ่นนสาธารณะ 

ดงันัน้ กองทรัสต์จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอเปิดทางจ าเป็น (ด้วยค่าใช้จ่ายของ WHA) ทัง้นี ้ ไม่

รวมถึงคา่เปิดทางจ าเป็น หรือคา่ใช้ทาง หรือคา่สทิธิอนัเก่ียวกบัการใช้ที่ดินเช่ือมทาง 

ทัง้นี ้เพื่อให้ปราศจากข้อสงสยั ค่าเปิดทางจ าเป็น หรือค่าใช้ทาง หรือค่าสิทธิอนัเก่ียวกบัการใช้ที่ดิน

เช่ือมทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินของกองทรัสต์ ให้รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง เงินทดแทน เงิน

ค่าเช่า เงินค่าตอบแทนจากการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง หรือจ านวนเงินใด ๆ 

ส าหรับการใช้ทางดงักลา่วอนัเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ ซึง่กองทรัสต์มีสทิธิในการพิจารณาคา่ใช้จ่าย

ดงักลา่วได้ตามที่กองทรัสต์เห็นสมควร 

ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะ

เสร็จสิน้กระบวนการ และจ านวนเงินที่กองทรัสต์จะได้รับชดเชย หรือเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ 

นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กับค าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์

ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์จึงมีความเสีย่งที่กองทรัสต์จะท าให้ไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลา

ที่คาดการณ์ไว้จากโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงันี ้

1.1.16 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกของโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 18)  
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ทางเข้าออกด้านทิศเหนือซึง่เป็นทางเข้าออกหนึ่งในสองทางของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 18) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุในครัง้แรก เป็นทางเข้าออกผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 

6781 (ซึ่งกองทรัสต์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิการเช่าเหนือโฉนดที่ดินเลขที่ 6781 นี)้ โดยได้จด

ทะเบียนภาระจ ายอมเร่ืองทางเดินเพื่อเป็นภารยทรัพย์ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่  666 ซึ่งเป็นที่ดินที่กองทรัสต์ได้เข้า

ลงทนุ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมที่ดินโฉนดเลขที่ 6781 เพื่อเป็นภารยทรัพย์

ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 38919  ซึ่งเป็นที่ดินอีกโฉนดหนึ่งที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุ ดงันัน้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 38919 

จะไมม่ีสทิธิใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6781 เป็นภารยทรัพย์ทางเข้าออก นอกจากนี ้แม้วา่ในสญัญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 

666 และ 38919 จะระบวุา่ผู้ให้เช่ายนิยอมให้ผู้ เช่าใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6781 เป็นทางเข้าออกตลอดระยะเวลาการ

เช่า ผู้ ให้เช่าที่ดินซึ่งให้ความยินยอมดงักลา่วเป็นเพียงเจ้าของรวม 3 ใน 4 คนของเจ้าของรวมทัง้หมดของที่ดิน

โฉนดเลขที่ 6781 ดงันัน้ กองทรัสต์มีความเสีย่งในกรณีที่เจ้าของรวมของโฉนดเลขที่ 6781 อีก 1 คน อาจอ้างว่า

ไมเ่คยให้ความยินยอมแก่ผู้ เช่าโฉนดเลขที่ 38919 ในการให้ใช้ที่ดิน 

อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ทางเข้าออกดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงทางเข้าออกหนึ่งในสองทางของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) ซึ่งหากเกิดเหตใุด ๆ ที่อาจท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้

ทางเข้าออกดงักลา่ว กองทรัสต์ยงัสามารถใช้ทางเข้าออกอีกทางหนึง่ที่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับอนญุาต

ให้ก่อสร้างถนนเป็นทางเช่ือมจากกรมชลประทานโดยอยู่ทางด้านทิศตะวนัออก มีความกว้างประมาณ 8 เมตร

ส าหรับทางเข้า และประมาณ 8 เมตรส าหรับทางออกซึง่ปัจจบุนัผู้ เช่าโครงการก็ใช้ทางออกดงักลา่ว ทัง้นี ้แม้กรม

ชลประทานอาจสงวนสทิธิในการปิดทางเช่ือมเพื่อประโยชน์ทางการชลประทานได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ

เห็นว่าเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต ่ามากที่กรมชลประทานจะปิดทางเช่ือมต่อดังกล่าว เนื่องจากเง่ือนไขในการ

อนญุาตของกรมชลประทานก าหนดวา่ จะต้องเปิดถนนเป็นทางสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ให้ผ่านไปมาได้ และให้ใช้ทางเช่ือมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าได้มีการจัดให้มีการลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ไว้อยา่งเพียงพอ และเหมาะสมแล้ว 

1.1.17 ความเสี่ยงจากการที่  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) อยู่ในเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภมิู  

เนื่องจากพืน้ท่ีตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะ

เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้ตัง้อยู่ในบริเวณเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบิน

สวุรรณภมูิ ซึ่งตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วางหลกัให้ผู้ที่จะ

ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอื่น ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศต้องได้รับ

อนญุาตจากส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย  กองทรัสต์จึงมีความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ได้ หากในอนาคต
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ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอื่นจากส านกังานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างตอ่ไปได้ 

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

1.2.1 ความเสี่ยงที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถด าเนินงานตามกล

ยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จได้ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคมุ

การด าเนินธุรกิจเพื่อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่การปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ 

จะอยู่ภายใต้การควบคมุดูแลของทรัสตี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของบริษัทฯ 

เก่ียวกับกลยทุธ์ที่บริษัทฯ น ามาใช้ หรือการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทนุดงักล่าว การที่

บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่

ธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทัง้โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จนัน้ขึน้อยู่

กบัปัจจยัที่ไมแ่นน่อนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสม และสอดคล้อง

กบัหลกัเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินที่ดี ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถ

รับรองได้ว่าการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของบริษัทฯ ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือ

สามารถท าได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 

บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจดัการอาคารคลงัสินค้า 

ส านกังานและศนูย์กระจายสนิค้า เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่สอง โดยก าหนดให้มีหน้าที่ต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้การก ากบัดแูล

ของบริษัทฯ ดงันัน้ การบริหารจัดการโครงการโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (1) การดูแลบริหารจัดการ

ทรัพย์สินในการน าทรัพย์ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า (2) การติดต่อประสานงานระหว่างกองทรัสต์และผู้ เช่า รวมทัง้

รับผิดชอบ และน าส่งภาษีโรงเรือน และที่ดิน และ/หรือ ภาษีบ ารุงท้องที่ในทรัพย์สินที่บริหารจัดการ (3) การ

จดัหาบริษัทประกนัภยั และช าระเบีย้ประกนัภยั (ส าหรับประกันความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน) โดยให้กองทรัสต์เป็น

ผู้ รับประโยชน์  และ (4) การดูแลบริหารจัดการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคญั (Minor 

Repair or  Maintenance) หากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้

สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ จะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของกองทรัสต์ หรือหากบริษัทฯ ไม่

สามารถแตง่ตัง้บคุคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์แทน ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือ

หากไม่สามารถหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้ดี
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เทียบเท่ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ อาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการและ

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ซึง่ในท้ายที่สดุแล้วอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทฯ จะได้จดั

ให้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหาร 30 ปี โดยจะมี

การพิจารณาผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบ

การควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิดกรณีที่ต้อง

แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่   บริษัทฯ จะจดัให้มีการพิจารณาคณุสมบตัิต่าง 

ๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับการบริหารโครงการก่อนการแต่งตัง้  อนึ่ง การพิจารณาผลการ

ด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้จะมีการ

พิจารณาแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก และทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

1.2.2 ความเสี่ยงจากการที่ กองทรัสต์ต้องพึ่ งพาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่ มีความช านาญในการ

ด าเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นส าคญัในการด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์

อสงัหาริมทรัพย์ การสญูเสียบคุลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจและความช านาญ การหาบคุลากรที่มีความสามารถในระดบัเดียวกนัมาแทนที่เป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก และ

อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานลดลง ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

สญูเสียบุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์

อสงัหาริมทรัพย์ อาจท าให้กองทรัสต์มีความสามารถในการท าก าไรลดลงหรือท าให้ขาดความคล่องตวัในการ

ด าเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง

บคุลากรหลกัในการจดัการและบริหารกองทรัสต์ และต้องจดัหาบคุลากรหลกัรายใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์โดยเร็วเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์และให้การ

บริหารจดัการกองทรัสต์เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น สว่นใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ด้วยเช่นกนั ดงันัน้ จึงคาดว่าจะสามารถรักษา

บคุลากรท่ีส าคญัดงักลา่วได้อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
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1.2.3 ความเสี่ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ 

หลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนีแ้ล้วเสร็จ บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ และบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จะ

แตง่ตัง้ให้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุ

ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้

การจดัหาผลประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

 ธุรกรรมของกองทรัสต์ที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจถกูพิจารณาว่าจดัท า

ขึน้เพื่อประโยชน์ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

อสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรัสต์ 

 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ยงัท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยมแฟคทอร่ี แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนฯ”) อีกด้วย ซึ่งตามที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากกองทนุฯ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ท าหน้าที่บริหารและจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ ซึ่งมีลักษณะและที่ตัง้ใกล้เคียงกับทรัพย์สินหลกัที่ จะเข้าลงทุนของ

กองทรัสต์  และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีข้อผูกพันที่จะไม่แข่งขนักับกิจการของกองทุนฯ ตาม

สญัญาตกลงกระท าการที่ได้ให้แก่กองทุนฯ จ านวน 4 ฉบบั ซึ่งแต่ละฉบบัจัดขึน้ในเวลาที่กองทุนฯ 

ลงทนุในทรัพย์สนิของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ แต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลาที่จดัตัง้กองทนุฯ และการเพิ่ม

ทนุแตล่ะครัง้ รวม 3 ครัง้  สญัญาตกลงกระท าการทัง้ 4 ฉบบั จะมีความคล้ายคลงึกนั แต่แตกต่างกนั

ในรายละเอียดและทรัพย์สนิของกองทนุฯ ที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีข้อผกูพนัท่ีจะไม่แข่งขนั  สรุป

สาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการทัง้ 4 ฉบบัรวมได้ดงันี ้ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงและรับรองตอ่กองทนุฯ วา่ ภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทนุฯ โดยได้

จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการคลงัสินค้าและโรงงาน ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญา

การเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยมแฟคทอร่ี แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“ทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน”) ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ จะตกลงเก่ียวกบัการไมแ่ขง่ขนักบักิจการของกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
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ในการด าเนินธุรกิจประเภทคลงัสนิค้าและ/หรือโรงงานของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หากดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่นให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใด ๆ เพื่อการให้เช่า 

และ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า และ/หรือโรงงานของตน ซึ่งตัง้อยู่ในรัศมี 20 

กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทนุฯ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงเสนอทรัพย์สินที่กองทนุฯ เข้า

ลงทนุให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หาก 

(1) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ยงัคงปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุฯ และ 

(2) ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯเข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินที่มีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือ

นายหน้า 

จากข้อก าหนดข้างต้น หากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะน าทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ลกูค้า ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ มีความผูกพนัที่จะต้องเสนอทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้แก่ลกูค้าพิจารณาก่อนทรัพย์สินของตน ดงันัน้ 

การท าหน้าที่ของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุฯ จึงอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ทรัพย์สินของทัง้กองทุนฯ และกองทรัสต์ที่

ตัง้อยูใ่นรัศมี 20 กิโลเมตร ไมม่ีผู้ เช่าพร้อมกนั ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อกนัในการที่ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งบริหารทรัพย์สินทัง้ของกองทุนฯ และกองทรัสต์จะน าเสนอทรัพย์สินของกองทุนฯ หรือ 

กองทรัสต์ให้แก่ลกูค้าพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึน้ดังกล่าว จึงได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ในการเลือกลงทุนในอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน พร้อมส านกังาน รวมถึง

แนวทางการก ากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกนัปัญหาดงักลา่วที่อาจ

เกิดขึน้ ดงันี ้

(1) การเลือกลงทุนในคลงัสินค้า ส านกังาน หรือศูนย์กระจายสินค้า บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนใน

อาคารที่สร้างแล้วเสร็จและมีความพร้อมที่จะน าไปหารายได้ และ/หรืออาคารที่สร้างแล้วเสร็จและมี

ศักยภาพในการปล่อยเช่า ในช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองกันระหว่างกองทรัสต์กับผู้ เสนอขาย

อสงัหาริมทรัพย์ มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย และมีที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สิน ส าหรับแนวทางการก ากบัดแูลการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ปฏิบตัิตามแนวทางการคดัเลอืกอสงัหาริมทรัพย์ และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายตามแนวทางที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ทกุครัง้อยา่งเคร่งครัด  
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(2) เพื่อเป็นการลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงที่จะ

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) การไมแ่ขง่ขนักบักิจการของกองทรัสต์ โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดงันี ้

(2.1.1) ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าในการด าเนินธุรกิจพัฒนา 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ /หรือ 

อาคารโรงงาน (logistics facilities) ให้เช่าในประเทศไทย หากดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่นให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใด ๆ เพื่อ

การให้เช่า และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์

กระจายสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (logistics facilities) ของตนซึ่งตัง้อยู่ใน

รัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงที่

จะเสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขดงันี ้

(ก) ดับบลิ ว เ อช เอ  คอ ร์ปอ เ รชั่ น  ยัง คงป ฏิบัติ ห น้ าที่ เ ป็นผู้ บ ริหา ร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินดงักล่าวของกองทรัสต์ 

และ 

(ข) ทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจ

ของลกูค้าหรือนายหน้า 

(2.1.2) หากทรัพย์สินของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทนุฯ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงที่จะเสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปพร้อมกับ

ทรัพย์สนิของกองทนุฯ ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้  

(2.1.3) อย่างไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี  ้ให้ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

ข้อก าหนด (2.1.1) และ (2.1.2) ข้างต้น 

(ก)  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น แสดงให้กองทรัสต์เห็น โดยน าส่งส าเนา

เอกสารแสดงความจ านงของลูกค้าหรือนายหน้าต่อกองทรัสต์เพื่อ

ประกอบการพิจารณา ว่าคณุสมบตัิของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของ

ลกูค้าหรือนายหน้าไม่ตรงกบัคณุสมบตัิของทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามในหนังสือแสดงความจ านงกับ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 1-32 

 

ลกูค้าหรือนายหน้ารายดงักลา่วแล้ว ทัง้นี ้แม้ตอ่มาในภายหลงัคณุสมบตัิ

ของทรัพย์สนิตามประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าจะตรงกบัลกัษณะ

ของทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทรัสต์ หรือ 

(ข) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้เสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ลกูค้าหรือ

นายหน้าก่อนแล้ว และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้รับการปฏิเสธจาก

ลกูค้าหรือนายหน้าดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(2.1.4) กองทรัสต์และ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงให้สิทธิแก่ลกูค้าหรือนายหน้าแต่

เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่าทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือกองทุนฯ มีคุณสมบตัิ

ตรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าหรือไม ่และหากลกูค้าหรือนายหน้าไม่

ประสงค์ที่จะเข้าท าสญัญากบักองทรัสต์ จะไมถื่อวา่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ผิด

สญัญาในข้อนี ้

 (2.2) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่สญัญาตกลงกระท า

การท่ีจะจดัท าขึน้ระหว่าง กองทรัสต์ และ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบั

การเพิ่มทนุครัง้ที่สองมีผลใช้บงัคบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนั

ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเข้าถือและรักษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองให้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่สองนี ้ 

(2.3) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทนัทีในกรณีที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้

ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และหากทรัสตี

พิจารณาแล้วเห็นวา่กรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่กองทรัสต์ ทรัสตี และ/หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรทันที ซึ่งคู่สญัญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดย

สจุริต และยตุิธรรมเพื่อพิจารณาเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณี 

นอกจากมาตรการดงักล่าวข้างต้น ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 

Refusal) เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที่สญัญาตกลงกระท าการมีผลใช้บงัคบั (วนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  
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ข้อความที่ส าคญัของสทิธิปฏิเสธก่อนปรากฏตามข้อ 3.1 ของสญัญาตกลงกระท าการ ฉบบัลงวนัที่ 12 ธันวาคม 

2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559) มี

ข้อความดงันี ้

1. ในกรณีที่ผู้ให้สญัญา1หรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นเจ้าของและได้ท าการพฒันา  

 (1)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน   ซึ่งพฒันาขึน้ตามความต้องการ

ของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่  รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ในนิคม

อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ 

และ/หรือพฒันาโดยบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ

บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

 (2)  อาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) 

ที่มิได้อยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึ่งจดัตัง้ขึน้ 

เข้าลงทุนและ/หรือพฒันาโดยเหมราช (พืน้ที่ดงักล่าวรวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรม”)  

  (ข) พืน้ท่ีที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกบัพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่

ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ที่

ประกอบอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับหรือสนบัสนนุธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 

Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราช 

  (ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราช มีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองแตเ่พียง

ผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสทิธ์ิรวมหรือสทิธิครอบครองร่วมระหวา่งเหมราชกบับริษัทยอ่ย

ของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิดงักลา่วตอ่เน่ืองอยู่

ตลอดเวลา โดยพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตามกฎหมายผงั

เมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยตอ่ทรัสตี

และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

 (3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว 

                                                           
1 หมายถึง บริษัทดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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((1) (2) (3) ข้างต้น รวมเรียกวา่ “โครงการ”) และเป็นโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (แปดสบิ) ของมลูคา่โครงการ และผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาประสงค์ที่จะจ าหน่าย 

จ่าย โอน หรือให้เช่าทัง้โครงการให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่รายเดียว  ผู้ให้สญัญาจะต้องหรือด าเนินการ

ให้บริษัทย่อยของผู้ ให้สัญญา (แล้วแต่กรณี) ท าหนังสือแจ้งค าเสนอของตนไปยังผู้ รับสญัญา 2ใน

ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนงัสือแจ้งค าเสนอต้องระบอุย่างน้อยข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับ

การด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และราคาซือ้ขายหรือราคาให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (“ข้อเสนอ”) เพื่อให้ผู้ รับสญัญาพิจารณารับข้อเสนอก่อน 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยดงักล่าวจะให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First 

Refusal) แก่ผู้ รับสญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อนีส้ าหรับโครงการใดตอ่เมื่อคณะกรรมการ

และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่าย 

จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทมหาชนซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยจะก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าโครงการ

นัน้แก่ผู้ รับสญัญา  

1.2.4 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการที่กองทรัสต์กู้ยมืเงนิ 

ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้แรก กองทรัสต์ได้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ ยื มเงิน โดย

กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ทัง้นี ้กองทรัสต์มีหนีเ้งินกู้ที่ต้องช าระคืนแก่ผู้ ให้กู้ตาม

สญัญาทัง้สิน้ 1,370 ล้านบาท และในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง กองทรัสต์มีหนีเ้งินกู้

เพิ่มที่ต้องช าระคืนแก่ผู้ ให้กู้ ตามสญัญาทัง้สิน้อีก 1,350 ล้านบาท  ท าให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 

กองทรัสต์มีการกู้ ยืมทัง้สิน้ 2,720 ล้านบาท (อย่างไรก็ตาม มูลค่าทางบัญชีตามที่ปรากฏตามงบการเงินของ

กองทรัสต์ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 มีจ านวน 2,632.82 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้กองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน

ระยะยาววงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมสงูสดุที่

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึง่ในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะ

เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินระยะสัน้ซึง่เป็นวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน วงเงินไม่เกิน 

50 ล้านบาทเพื่อใช้สนบัสนนุการจ่ายคืนเงินค่ามดัจ าค่าเช่าและการบริการ โดยวงเงินกู้ ระยะยาวและระยะสัน้
                                                           
2 หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 
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รวมกันจะไม่เกิน 1,350 ล้านบาท โดยเมื่อรวมหนีเ้งินกู้ ยืมดงักล่าวข้างต้นกับการกู้ ยืมเงินในทรัพย์สินหลกัที่

ลงทนุในปัจจุบนัของกองทรัสต์ ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าท าสญัญากู้ยืมเงินส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะ

เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากกองทรัสต์เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเต็มจ านวน 1,300 ล้านบาท กองทรัสต์

จะมีหนีเ้งินกู้ ยืมทัง้หมดประมาณไม่เกิน 4,020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณไม่เกิน 28.83 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินดงักลา่วได้ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในสว่นที่เป็นอตัรา

ดอกเบีย้ลอยตวัอาจมกีารเปลีย่นแปลงในระหวา่งอายเุงินกู้  ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของ

กองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ นอกจากนี ้ในกรณี

ที่กองทรัสต์ไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน หรือเกิดเหตผิุดสญัญาอื่น 

ๆ ภายใต้สญัญาเงินกู้  (ซึง่เหตผิุดนดัรวมถึงกรณีที่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มิได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ของกองทรัสต์) อาจสง่ผลให้ผู้ให้กู้อาจด าเนินการทางกฎหมายกบักองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญาอนั

เนื่องมาจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญากู้ยืมเงิน เช่น ก าหนดให้สว่นหนึง่หรือทัง้หมดภายใต้เอกสารทางการเงินใด 

ๆ ถึงก าหนดช าระโดยพลนั หรือใช้สทิธิในการบงัคบัตามสญัญาหลกัประกนัสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมด รวมถึง

การบังคับจ านองในทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่น าไปเป็นหลกัประกันเงินกู้ หรือการรับโอนสิทธิบนกรมธรรม์

ประกันภยัในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญับนทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้ให้กู้อาจพิจารณาให้น าเงินชดเชยที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัไปช าระคืนเงินกู้ก่อนที่จะน ามา

ซอ่มแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งจะสง่ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อม

จัดหาผลประโยชน์ได้ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสาร

ทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้  หรือภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้  บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลอืกในการระดมทนุด้วยวิธีตา่ง ๆ เช่น การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน 

บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ซึ่งอาจจะ

รวมถึงธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือสถาบนัการเงินอื่น

ใดที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม (Refinance) การเสนอขายหุ้นกู้  (เท่าที่กฎหมายหรือ

ระเบียบที่เก่ียวข้องจะอนญุาตให้กองทรัสต์ท าได้) หรือการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะ

เลือกวิธีการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลกัประกนัการ

กู้ยืมและความสามารถในการช าระหนีข้องกองทรัสต์แล้ว ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถช าระเงินต้น

ตามที่ก าหนดในสัญญากู้ ยืมเงินเนื่องจากไม่สามารถท าการระดมทุนเพื่อช าระคืนหนีเ้ดิมอยู่ในระดับต ่า 

เนื่องจากอตัราส่วนการกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละประมาณ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
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กองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ และทรัพย์สินหลกั

ทีจ่ะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ประกอบกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าไปลงทนุนัน้มีความสามารถ

ที่จะสร้างรายได้ให้กบักองทรัสต์อยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่วและจะด าเนินการพิจารณาและติดตาม

ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การกู้ยืมของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอเพื่อที่จะสามารถ

ประเมินความเสีย่งและด าเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ ( Interest Rate Swap) เท่าที่

กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องจะอนญุาตให้กองทรัสต์ท าได้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการดงักลา่วโดยค านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์เป็นส าคญั 

1.2.5 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการที่กองทรัสต์น าเงนิประกนัการเช่าและการบริการมาใช้ในการลงทุน 

(1) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการน าเงินประกนัการเช่าและการบริการซึง่กองทรัสต์ได้รับโอน

จาก ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผู้ ให้เช่าเดิม มาใช้เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า

ลงทนุครัง้แรก จ านวนประมาณ 125 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของเงินประกันการเช่า

และการบริการทัง้หมดของกองทรัสต์ภายหลงัการเข้าลงทนุครัง้แรก   

จากการที่กองทรัสต์น าเงินประกนัมาใช้ดงักลา่ว บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องกนัเงินรายได้บางสว่น

หรือทัง้หมดมาใช้ในการคืนเงินประกันตามความเหมาะสมโดยอาจมิได้ส ารองไว้จนเต็มจ านวน

ตลอดเวลา เพื่อการบริหารจดัการเงินสดของกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญาเช่าและสญัญา

บริการเมื่อสญัญาครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือกรณีที่กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัแก่ผู้ เช่าเมื่อ

สิน้สุดสญัญาเช่าและสญัญาบริการ และกองทรัสต์ไม่อาจจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ การ

ด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและรายได้ของกองทรัสต์และอาจท าให้จ านวน

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีจ านวนลดลง  

อย่างไรก็ดี การน าเงินประกันมาใช้ดังกล่าว ช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ จะท าให้ต้นทุนในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ต ่าลง เมื่อเทียบกับ

ต้นทุนเงินกู้ยืมหรือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ 

โดยบริษัทฯ ได้ค านงึถึงระยะเวลาตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที่มีอยู่ เง่ือนไขเก่ียวกบัการคืนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คลอ่งของกองทรัสต์ในการน าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้อยา่งรอบคอบ  
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บริษัทฯ ยึดหลกัความระมดัระวงัในการบริหารสภาพคล่องโดยจะรักษาระดบัเงินสดส ารองและ /หรือ

วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้จากผู้ ให้กู้  โดยบริษัทฯ ได้กนัเงินประกนัการเช่าและการบริการสว่นที่

เหลือจ านวนประมาณ 40 ล้านบาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของเงินประกนัการเช่าและการ

บริการในสว่นของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้แรก) ไว้เพื่อคืนให้แก่ผู้ เช่าหากผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า

และสญัญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะการเช่า หรือกรณีที่กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัดงักลา่วให้แก่

ผู้ เช่าเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าและสญัญาบริการและกองทรัสต์ไมอ่าจจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนได้  

ทัง้นี ้ในปีพ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 2561 ในกรณีที่ผู้ เช่าที่ครบก าหนดสญัญา ไม่ประสงค์จะต่ออายุ

สญัญาเช่าทัง้หมด กองทรัสต์จะต้องช าระคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการในวนัท่ีครบก าหนดอายุ

สญัญาเช่า สงูสดุเป็นจ านวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2560 กบัผู้ เช่า 5 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 43,561.42 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ที่เช่าร้อยละ 26.03 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

หากผู้ เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกนัทัง้สิน้ประมาณ 54 ล้านบาท 

และสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2561 กบัผู้ เช่า 4 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 80,886.37 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ที่เช่าร้อยละ 48.34 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  หากผู้

เช่าทัง้หมดไมต่อ่อายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกนัทัง้สิน้ประมาณ 41 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทฯ พิจารณาถึงความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ที่จะต้องคนืเงินประกนัการเช่าและการบริการเป็น

จ านวนเกินกวา่ร้อยละ 24 ของเงินประกนัการเช่าและการบริการในสว่นของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้

แรกทัง้หมดในคราวเดียวกนั ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานและ

อตัราเช่าพืน้ท่ีของกองทรัสต์ในอดีต โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วนัที่กองทรัสต์ต้องคืนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าแต่ละรายมีระยะเวลาไม่ตรงกนั กองทรัสต์สามารถ

บริหารจดัการสภาพคลอ่งเพื่อคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการตามที่ก าหนดได้ โดยในทางปฏิบตัิ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสอบถามความต้องการต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่ารายเดิม

ลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสญัญาจะสิน้สดุลง ซึ่งในกรณีที่ผู้ เช่ารายเดิมไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุ

สญัญา ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการจัดหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนก่อนที่สญัญาเช่าเดิมจะ

สิน้สุดลง ซึ่งจากข้อมูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอดีตของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4.5 เดือนในการหาผู้ เช่าใหม่

ส าหรับพืน้ที่เช่าที่ว่างเนื่องจากผู้ เช่าเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า ทัง้นี ้ระยะเวลาการจดัหาผู้ เช่าในอดีต

ไม่ได้เป็นการรับประกันระยะเวลาการจัดหาผู้ เช่าในอนาคต นอกจากนีก้องทรัสต์สามารถใช้เงินสด

ส ารองของกองทรัสต์ และ/หรือ เงินประกนัการเช่าและการบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าใหม่ เพื่อจ่ายคืน
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เงินประกนัการเช่าและการบริการให้แก่ผู้ เช่าเดิม และกองทรัสต์ยงัมีวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้

จากผู้ ให้กู้ จ านวนไม่เกิน 50  ล้านบาทที่สามารถใช้เพื่อสนบัสนุนการจ่ายคืนเงินประกันค่าเช่าและ

คา่บริการของทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรกได้อีกด้วย 

(2) ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

บริษัทฯ ได้น าเงินค่าประกันการเช่าและการบริการซึ่งกองทรัสต์ได้รับโอนจาก ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น ในฐานะผู้ ให้เช่าเดิม มาใช้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง 

จ านวนประมาณ 40 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของเงินคา่ประกนัการเช่าและการบริการ

ของกองทรัสต์ในสว่นของทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่  

จากการที่กองทรัสต์น าเงินประกนัมาใช้ดงักลา่ว บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องกนัเงินรายได้บางสว่น

หรือทัง้หมดมาใช้ในการคืนเงินประกันตามความเหมาะสมโดยอาจมิได้ส ารองไว้จนเต็มจ านวน

ตลอดเวลา เพื่อการบริหารจดัการเงินสดของกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญาเช่าและสญัญา

บริการเมื่อสญัญาครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือกรณีที่กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัแก่ผู้ เช่าเมื่อ

สิน้สุดสญัญาเช่าและสญัญาบริการ และกองทรัสต์ไม่อาจจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ การ

ด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและรายได้ของกองทรัสต์และอาจท าให้จ านวน

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีจ านวนลดลง   

อย่างไรก็ดี การน าเงินประกันมาใช้ดังกล่าว ช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ จะท าให้ต้นทุนในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ต ่าลง เมื่อเทียบกับ

ต้นทุนเงินกู้ยืมหรือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ 

โดยบริษัทฯ ได้ค านงึถึงระยะเวลาตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที่มีอยู่ เง่ือนไขเก่ียวกบัการคืนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คลอ่งของกองทรัสต์ในการน าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้อยา่งรอบคอบ  

บริษัทฯ ยึดหลกัความระมดัระวงัในการบริหารสภาพคล่องโดยจะรักษาระดบัเงินสดส ารองและ /หรือ

วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้จากผู้ ให้กู้  โดยบริษัทฯ ได้กนัเงินประกนัการเช่าและการบริการสว่นที่

เหลือจ านวนประมาณ 42 ล้านบาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ของเงินประกนัการเช่าและการ

บริการของกองทรัสต์ในสว่นของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง) ไว้เพื่อคืนให้แก่ผู้ เช่า

หากผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะการเช่า หรือกรณีที่กองทรัสต์

ต้องคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าและสญัญาบริการและกองทรัสต์ไม่อาจ

จดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนได้  
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ทัง้นี ้ในปีพ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 2561 ในกรณีที่ผู้ เช่าที่ครบก าหนดสญัญา ไม่ประสงค์จะต่ออายุ

สญัญาเช่าทัง้หมด กองทรัสต์จะต้องช าระคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการในวนัท่ีครบก าหนดอายุ

สญัญาเช่า สงูสดุเป็นจ านวนเงินประมาณ 36 ล้านบาทและ 17 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายุในปี 2560 กบัผู้ เช่า 9 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 103,897 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อยละ 59.40 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุเพิ่มในการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่หนึ่ง หากผู้ เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกนัทัง้สิน้ประมาณ 

36 ล้านบาท และสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2561 กบัผู้ เช่า 2 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 32,168 

ตร.ม. เป็นสดัสว่นพืน้ที่เช่าร้อยละ 18.39 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุเพิ่มใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง หากผู้ เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกันทัง้สิน้

ประมาณ 17 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทฯ พิจารณาถึงความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ที่จะต้องคนืเงินประกนัการเช่าและการบริการเป็น

จ านวนเกินกว่าร้อยละ 51 ของเงินประกันการเช่าและการบริการในสว่นของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุใน

การเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่งทัง้หมดในคราวเดียวกนัว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกบัผลการ

ด าเนินงานและอัตราเช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์ในอดีต โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่

กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าแตล่ะรายมีระยะเวลาไม่ตรงกนั

ท าให้กองทรัสต์สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อคืนเงินประกันการเช่าและการบริการตามที่

ก าหนดได้ โดยในทางปฏิบตัิผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสอบถามความต้องการต่อสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการของผู้ เช่ารายเดิมลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสญัญาจะสิน้สดุลง ซึ่งในกรณีที่ผู้ เช่า

รายเดิมไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสญัญา ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการจัดหาผู้ เช่าใหม่มา

ทดแทนก่อนที่สญัญาเช่าเดิมจะสิน้สดุลง ซึ่งจากข้อมลูการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอดีตของดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดบับลิวเอชเอใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4.5 

เดือนในการหาผู้ เช่าใหมส่ าหรับพืน้ท่ีเช่าที่วา่งเนื่องจากผู้ เช่าเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า ทัง้นี ้ระยะเวลา

การจดัหาผู้ เช่าในอดีตไมไ่ด้เป็นการรับประกนัระยะเวลาการจดัหาผู้ เช่าในอนาคต นอกจากนีก้องทรัสต์

สามารถใช้เงินสดส ารองของกองทรัสต์ และ/หรือ เงินประกนัการเช่าและการบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่า

ใหม่ เพื่อจ่ายคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการให้แก่ผู้ เช่าเดิม และกองทรัสต์ยงัมีวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนระยะสัน้จากผู้ ให้กู้ จ านวนไม่เกิน 50  ล้านบาทที่สามารถใช้เพื่อสนบัสนุนการจ่ายคืนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ได้อีกด้วย 

(3) ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
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บริษัทฯ จะน าเงินประกันการเช่าและการบริการซึ่งกองทรัสต์จะได้รับโอนจาก ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ ในฐานะผู้ ให้เช่าเดิม มาใช้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่

สอง จ านวนไมเ่กิน 55 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 43 ของเงินประกนัการเช่าและการบริการ

ของกองทรัสต์ในสว่นของทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้จากการที่กองทรัสต์น า

เงินประกนัมาใช้ดงักลา่ว บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องกนัเงินรายได้บางสว่นหรือทัง้หมดมาใช้ในการ

คืนเงินประกนัตามความเหมาะสมโดยอาจมิได้ส ารองไว้จนเต็มจ านวนตลอดเวลา เพื่อการบริหารจดั

การเงินสดของกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อสญัญาครบ

ก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือกรณีที่กองทรัสต์ต้องคืนเงินค่ามดัจ าแก่ผู้ เช่าเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ และกองทรัสต์ไม่อาจจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ การด าเนินการดังกล่าวอาจ

สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและรายได้ของกองทรัสต์และอาจท าให้จ านวนผลประโยชน์ตอบแทน

หรือประโยชน์อื่นใดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีจ านวนลดลง   

อย่างไรก็ดี การน าเงินประกันมาใช้ดังกล่าว ช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ จะท าให้ต้นทุนในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ต ่าลง เมื่อเทียบกับ

ต้นทุนเงินกู้ยืมหรือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ 

โดยบริษัทฯ ได้ค านงึถึงระยะเวลาตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที่มีอยู่ เง่ือนไขเก่ียวกบัการคืนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คลอ่งของกองทรัสต์ในการน าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้อยา่งรอบคอบ  

บริษัทฯ ยึดหลกัความระมดัระวงัในการบริหารสภาพคล่องโดยจะรักษาระดบัเงินสดส ารองและ /หรือ

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้จากผู้ ให้กู้  โดยบริษัทฯ จะกนัเงินประกนัการเช่าและการบริการสว่นที่

เหลือจ านวนประมาณ 74 ล้านบาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของเงินประกนัการเช่าและการ

บริการของกองทรัสต์ในสว่นของทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง) ไว้เพื่อคืนให้แก่ผู้

เช่าหากผู้ เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะการเช่า หรือกรณีที่

กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าและสญัญาบริการและกองทรัสต์

ไมอ่าจจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนได้  

ทัง้นี ้ในปีพ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 2561 ในกรณีที่ผู้ เช่าที่ครบก าหนดสญัญา ไม่ประสงค์จะต่ออายุ

สญัญาเช่าทัง้หมด กองทรัสต์จะต้องช าระคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการในวนัท่ีครบก าหนดอายุ

สญัญาเช่า สงูสดุเป็นจ านวนเงินประมาณ 13 ล้านบาทและ 24 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2560 กับผู้ เช่า 4 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 31,048 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ที่เช่าร้อยละ 19.75 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มในการ
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เพิ่มทุนครัง้ที่สอง หากผู้ เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกันทัง้สิน้

ประมาณ 13 ล้านบาท และสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2561 กบัผู้ เช่า 4 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 

44,704 ตร.ม. เป็นสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อยละ 28.43 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะ

ลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากผู้ เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงิน

ประกนัทัง้สิน้ประมาณ 24 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทฯ พิจารณาถึงความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ที่จะต้องคนืเงินประกนัการเช่าและการบริการเป็น

จ านวนเกินกว่าร้อยละ 57 ของเงินประกันการเช่าและการบริการในสว่นของทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่สองทัง้หมดในคราวเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลการ

ด าเนินงานและอัตราเช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์ในอดีต  โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่

กองทรัสต์ต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าแตล่ะรายมีระยะเวลาไม่ตรงกนั

ท าให้กองทรัสต์สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อคืนเงินประกันการเช่าและการบริการตามที่

ก าหนดได้ โดยในทางปฏิบตัิผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสอบถามความต้องการต่อสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการของผู้ เช่ารายเดิมลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสญัญาจะสิน้สดุลง ซึ่งในกรณีที่ผู้ เช่า

รายเดิมไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสญัญา ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการจัดหาผู้ เช่าใหม่มา

ทดแทนก่อนที่สญัญาเช่าเดิมจะสิน้สดุลง ซึ่งจากข้อมลูการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอดีตของดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดบับลิวเอชเอใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4.5 

เดือนในการหาผู้ เช่าใหมส่ าหรับพืน้ท่ีเช่าที่วา่งเนื่องจากผู้ เช่าเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า ทัง้นี ้ระยะเวลา

การจดัหาผู้ เช่าในอดีตไมไ่ด้เป็นการรับประกนัระยะเวลาการจดัหาผู้ เช่าในอนาคต นอกจากนีก้องทรัสต์

สามารถใช้เงินสดส ารองของกองทรัสต์ และ/หรือ เงินประกนัการเช่าและการบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่า

ใหม่ เพื่อจ่ายคืนเงินประกนัการเช่าและการบริการให้แก่ผู้ เช่าเดิม และกองทรัสต์ยงัมีวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนระยะสัน้จากผู้ ให้กู้ จ านวนไม่เกิน 50  ล้านบาทที่สามารถใช้เพื่อสนบัสนุนการจ่ายคืนเงิน

ประกนัการเช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองได้อีกด้วย 

(4) ทรัพย์สนิทัง้หมดทีก่องทรัสต์ลงทนุและจะเข้าลงทนุภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

ทัง้นี ้หากพิจารณาภาพรวมของทรัพย์สินทัง้หมดที่กองทรัสต์ลงทนุและจะเข้าลงทนุภายหลงัจากการ

เพิ่มทนุครัง้ที่สอง ในปีพ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 2561 ในกรณีที่ผู้ เช่าที่ครบก าหนดสญัญา ไม่ประสงค์จะ

ต่ออายุสญัญาเช่าทัง้หมด กองทรัสต์จะต้องช าระคืนเงินประกันการเช่าและการบริการในวนัที่ครบ

ก าหนดอายสุญัญาเช่า สงูสดุรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 101 ล้านบาทและ 80 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยสญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2560 กบัผู้ เช่า 17 ราย คิดเป็นพืน้ท่ีเช่า 174,166.42 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อยละ 34.87 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากผู้
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เช่าทัง้หมดไม่ต่ออายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกนัทัง้สิน้ประมาณ 101 ล้านบาท และ

สญัญาเช่าที่ก าลงัจะหมดอายใุนปี 2561 กบัผู้ เช่า 10 ราย คิดเป็นพืน้ที่เช่า 150,809.68 ตร.ม. เป็น

สดัสว่นพืน้ท่ีเช่าร้อยละ 30.19 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากผู้

เช่าทัง้หมดไมต่อ่อายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จะต้องคืนเงินประกนัทัง้สิน้ประมาณ 80 ล้านบาท  

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง บริษัทฯ จะมีเงินประกนัการเช่าและการบริการสว่นที่

เหลอืจ านวนประมาณ 154 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ พิจารณาถึงความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ที่จะต้องคืน

เงินประกนัการเช่าและการบริการเป็นจ านวนเกินกวา่ 154 ล้านบาท ทัง้หมดในคราวเดยีวกนัวา่มีความ

เป็นไปได้คอ่นข้างน้อยหากพิจารณาการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในกองทรัสต์และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเมียม โกรท จะเห็นได้ว่า ทัง้สองกองมีอตัราการเช่าในปัจจุบนัที่สงูกว่าร้อยละ 90 จึงมัน่ใจได้ว่า 

กองทรัสต์จะสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการผู้ เช่า 

1.2.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการพึ่งพาการปฏิบัติตามสัญญาของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในการ

ช าระชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและ

อุปกรณ์บริหารคลังสินค้าที่ใช้ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ให้แก่ 

บริษัท โปร บิซิเนส โซลูชั่น จ ากัด 

กองทรัสต์ได้ลงทนุโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ของดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ได้เช่าพืน้ท่ีบางสว่นในโครงการดงักลา่ว 

โดยจะต้องมีบริการชัน้วางของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและ

อปุกรณ์บริหารคลงัสนิค้าแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดัด้วย โดยให้บริการชัน้วางของ อปุกรณ์ และ

เคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสนิค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอปุกรณ์บริหารคลงัสินค้าดงักลา่วนัน้ ดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้เข้าท าสญัญาบริการฉบบัลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กับ บริษัทโปร บิสซิเนส 

โซลูชั่น จ ากัด ส าหรับบริการชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบ

โปรแกรมและอปุกรณ์บริหารคลงัสนิค้าที่ใช้ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ("

สัญญากับโปร บิสซิเนส โซลูชั่น") ในการลงทนุในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 

4) กองทรัสต์ได้ตกลงกบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ดงันี ้

 (1) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงช าระคา่บริการตามสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ ส าหรับบริการชัน้

วางของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสนิค้า รวมถงึระบบโปรแกรมและอปุกรณ์บริหาร

คลงัสินค้าที่ใช้ใน WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) และอนญุาตให้กองทรัสต์ใช้

ทรัพย์สนิท่ีให้บริการตามสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ และให้กองทรัสต์มีสิทธิอนญุาตให้บคุคลอื่น
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ใช้ทรัพย์สินที่ให้บริการตามสญัญากับโปร บิสซิเนส โซลชูั่นได้ ตลอดระยะเวลาของสญัญาดงักล่าว 

และระยะเวลาที่จะได้มีการตอ่สญัญา รวมเป็นระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนบัแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าสญัญากบับริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั

จะระงบัลง หรือหมดอายกุ่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยไม่มีการต่อสญัญา แล้วแต่เวลาใด

จะถึงก่อน 

(2) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงว่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่เพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะโอนสิทธิและหน้าที่เป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่

แทนทีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่อยา่งมีเง่ือนไข คือ การโอนสทิธิและหน้าที่ดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัใน

กรณีทีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ผิดสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่เพื่อให้กองทรัสต์สามารถช าระหนี ้

แทนดับบลิวเอชเอได้ เพื่อมิให้การผิดสัญญาของดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่นส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการในทรัพย์สินของกองทรัสต์ส าหรับบริการชัน้วางของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจักรในการเก็บและ

ขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอุปกรณ์บริหารคลงัสินค้าที่ใช้ใน  WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ซึ่งดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้ด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่เป็น

คูส่ญัญาภายใต้สญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่แทนที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่อย่างมีเง่ือนไขให้แก่

กองทรัสต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(3) ในกรณีที่สญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ระงบัลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

และกองทรัสต์ยงัมีหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่ากบับริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ในการให้หรือ

จดัหาบริการชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรม

และอปุกรณ์บริหารคลงัสินค้า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะจดัหาบริการชัน้วางของ อปุกรณ์ 

และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอปุกรณ์บริหารคลงัสินค้าจาก

ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อใช้ในการดงักล่าว และจะช าระค่าบริการส าหรับบริการชัน้วางของ อปุกรณ์ 

และเคร่ืองจักรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอุปกรณ์บริหารคลงัสินค้า

ดงักลา่ว และอนญุาตให้กองทรัสต์ใช้ทรัพย์สินที่ให้บริการดงักลา่ว และให้กองทรัสต์มีสิทธิอนญุาตให้

บคุคลอื่นใช้ทรัพย์สินที่ให้บริการ จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าสญัญากบับริษัท 

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดัจะระงบัลง หรือหมดอายกุ่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยไม่

มีการต่อสญัญา แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน และจะด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่อย่างมีเง่ือนไขใน

สญัญาดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์เช่นเดียวกับท่ีก าหนดในข้อ (2)    

กองทรัสต์จึงต้องพึง่พาการปฏิบตัิตามสญัญาของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ในการช าระค่าบริการตามสญัญา

กบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ และหากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ไม่ช าระค่าบริการให้แก่บริษัทโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 1-44 

 

จ ากดั เป็นเหตใุห้ บริษัทโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั ปฏิเสธไม่ให้บริการตามสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ อนั

จะเป็นเหตุให้กองทรัสต์ตกเป็นผู้ ผิดสญัญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากัด ผู้ เช่า แม้กองทรัสต์จะ

ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญากับโปร บิสซิเนส โซลูชั่น อนัท าให้กองทรัสต์สามารถช าระค่าบริการได้ 

เพื่อให้บริษัทโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากัดยงัคงให้บริการต่อไปได้ ในกรณีที่เกิดที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นไม่

ช าระค่าบริการดงักล่าวก็ตาม การที่กองทรัสต์ช าระค่าบริการดงักล่าวให้แก่บริษัทโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากัด 

จะต้องน ากระแสเงินของกองทรัสต์มาใช้ ซึง่กระทบตอ่ประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นอกจากนีก้องทรัสต์ยงัมีแผนท่ีจะตัง้ส ารองเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ของกองทรัสต์จ านวน 30 ล้านบาท

เพื่อจัดซือ้ หรือเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้าย

สนิค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอปุกรณ์บริหารคลงัสนิค้าที่ใช้ใน WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 4) ภายหลงัสิน้สดุอายุของสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูั่น โดยบริษัทฯ คาดว่าจ านวนเงินดงักล่าวน่าจะ

เพียงพอในการจดัซือ้ หรือเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่บริการชัน้วางของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและ

ขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอปุกรณ์บริหารคลงัสินค้าที่ใช้ใน  WHA Mega Logistics Center (ชล

หารพิจิตร กม. 4) ภายหลงัสิน้สดุอายขุองสญัญากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ โดยค านึงถึงค่าเสื่อมราคา และอายุ

การใช้งานของทรัพย์สิน ณ ปีที่หมดสญัญากับโปร บิสซิเนส โซลชูั่น อย่างไรก็ดี ต้นทุนของกองทรัสต์ในการ

จดัหาบริการชัน้วางของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสนิค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอปุกรณ์

บริหารคลงัสินค้าที่ใช้ใน WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) ณ วนัที่กองทรัสต์จะเข้าท า

รายการนัน้ ยงัไมส่ามารถระบชุดัเจนได้โดยขึน้กบัปัจจยัตา่งๆ เช่น การตอ่รองราคากบัโปร บิสซิเนส โซลชูัน่ หรือ

ผู้ประกอบการรายอื่น และสภาพของทรัพย์สนิในเวลานัน้ๆ  

1.2.7 ความเสี่ยงจากฐานะทางการเงนิของผู้ให้สัญญาตามสัญญาตกลงกระท าการ 

ตามสญัญาตกลงกระท าการ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะต้องช าระค่าเช่าในสว่นของพืน้ที่เช่าคลงัสินค้าเป็น

เวลา 1 ปี (ส าหรับพืน้ที่เช่าที่สญัญาเช่าของผู้ เช่าบางรายที่ใกล้สิน้สดุอายสุญัญา) และเป็นเวลา 3 ปี (ส าหรับ

พืน้ท่ีเช่าที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า) และต้องช าระคา่เช่าในสว่นของพืน้ที่เช่าหลงัคาเป็นเวลา 25 ปี และ 15 ปี (รายละเอียด

สญัญาตกลงกระท าการในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ)  

พืน้ที่เช่าตามสัญญา 
ตกลงกระท าการ 

พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

อัตราค่า
เช่า 

(บาท/ตร.
ม./เดือน) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 
(ปี) 

มูลค่าภาระ
ผูกพัน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ปีที่ 1*1 
(ธ.ค. 59-
พ.ย. 60) 

ปีที่ 2 
(ธ.ค. 60-
พ.ย. 61) 

ปีที่ 3 
(ธ.ค. 61-
พ.ย. 62) 

ปีที่ 4-25 
(ธ.ค. 62-
พ.ย. 84) 

พืน้ที่ว่างที่ยังไม่มีผู้ เช่า 
พืน้ที่วา่ง (ลาดกระบงั Phase 2) 4,340.00 165 1.04 8.92 8.59 0.32 - - 

พืน้ที่วา่ง (ชลหารพิจิตร กม.4) 4,645.00 160 2.08 18.51 8.92 8.92 0.67 - 

พืน้ที่วา่ง (สระบรีุ) 17,107.00 155 2.08 66.03 31.82 31.82 2.39 - 
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พืน้ที่เช่าตามสัญญา 
ตกลงกระท าการ 

พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

อัตราค่า
เช่า 

(บาท/ตร.
ม./เดือน) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 
(ปี) 

มูลค่าภาระ
ผูกพัน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ปีที่ 1*1 
(ธ.ค. 59-
พ.ย. 60) 

ปีที่ 2 
(ธ.ค. 60-
พ.ย. 61) 

ปีที่ 3 
(ธ.ค. 61-
พ.ย. 62) 

ปีที่ 4-25 
(ธ.ค. 62-
พ.ย. 84) 

พืน้ที่วา่ง (ชลหารพิจิตร กม.5) 1,616.00 140 3.00 8.14 2.71 2.71 2.71 - 
พืน้ที่เฉพาะอาคารที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ันช าระค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระท าการ 
แม็คกรุ๊ป (ลาดกระบงั Phase 2) 12,597.00 15 1.04 2.35 2.27 0.09 - - 

ห้างเซ็นทรัลฯ (อาคาร B1/1 ชลหาร
พิจิตร กม.4)*2 

2,611.00 20 2.08 6.38 0.99 5.01 0.38 - 

ไทยเบฟฯ (อาคาร C, E วงัน้อย 61)*3 13,040.00 12 0.16 0.16 0.16 - - - 

ไทยเบฟฯ (อาคาร D วงัน้อย 61)*3 20,410.00 13 0.27 0.27 0.27 - - - 

ยเูซ็น (อาคาร G ชลหารพิจิตร กม.5) 7,156.00 143*4 1.00 3.07 3.07 - - - 
พืน้ที่หลังคา (ที่ยังไม่มีผู้ เช่า) 
โครงการบางนา-ตราด กม.23 50,641.04 3.00 ปรับ

ขึน้ 10% 
ทกุ 5 ปี 

22.92 51.85 1.82 1.82 1.84 46.37 

โครงการชลหารพิจิตร กม.4 68,384.20 
 

3.00 ปรับ
ขึน้ 10% 
ทกุ 5 ปี 

24.08 72.87 
 

2.46 
 

2.46 
 

2.46 
 

65.49 

โครงการวงัน้อย 61 
 

17,351.05 3.00 ปรับ
ขึน้ 10% 
ทกุ 5 ปี 

24.08 18.48 
 

0.62 
 

0.62 
 

0.62 
 

16.62 

โครงการชลหารพิจิตร กม.5 50,143.60 3.00 ปรับ
ขึน้ 10% 
ทกุ 5 ปี 

25.00 55.10 1.81 1.81 1.81 49.69 

โครงการลาดกระบงั 59,986.30 3.00 ปรับ
ขึน้ 10% 
ทกุ 5 ปี 

15.00 35.74 2.16 2.16 2.16 29.26*5 

รวม 
   

347.87 67.66 57.74 15.04 207.42 
หมายเหต:ุ  *1  การค านวณเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
 *2  ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ฯ จะต้องช าระค่าเช่าส่วนต่างจ านวน 20 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนจนครบก าหนดระยะเวลาสญัญาเช่าของ

ห้างเซน็ทรัลฯ (สิน้สดุในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) และช าระคา่เช่าส าหรับอาคารดงักลา่วภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาสญัญาเช่าจนกว่าจะ
ครบก าหนด 3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

*3 ไทยเบฟฯ ได้แจ้งความประสงค์ตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปในอตัราคา่เช่าเดมิตามอตัราการเช่าในปัจจบุนั ดงันัน้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ฯ 
จะต้องช าระคา่เช่าสว่นตา่งจ านวน 12 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนส าหรับพืน้ท่ีเช่าอาคาร C และ E (รวม 13,040 ตารางเมตร) และจ านวน 
13 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ส าหรับพืน้ท่ีเช่าอาคาร D (20,410 ตารางเมตร) ให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี (สิน้สดุ
ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) ตามข้อก าหนดของสญัญาตกลงกระท าการ 

*4  สญัญาเช่าดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากครบก าหนดอายกุารเช่าแล้ว ผู้ เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร 
G ตอ่ หรือ อยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพ่ือตอ่อายกุารเช่า แตผู่้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะช าระค่าเช่าส าห รับ
ช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าว ในอตัราค่าเช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของผู้ เช่าแต่ละราย  จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่า
ช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) ในอตัราคา่เช่าเดมิบวกร้อยละ 10 ของผู้ เช่าดงักลา่ว แตไ่ม่เกิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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*5  คา่เช่าส าหรับปีท่ี 4-15 (ธ.ค. 62 – พ.ย. 74)  

หากพิจารณาความสามารถของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ที่จะจ่ายช าระคา่เช่าให้กองทรัสต์ตามสญัญาตกลง

กระท าการข้างต้น จะเห็นว่าจากงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จ านวน 5,053.11 ล้านบาท นอกจากนี ้งบ

การเงินรวมส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มี EBITDA จ านวน 

2,018.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 566.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2558 ที่มีจ านวน 1,451.99 

ล้านบาท   

ทัง้นี ้EBITDA ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ สามารถเปรียบเทียบกบัภาระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่ ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“เหมราชฯ”)  กู้ ยืมมาเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ปกติ ภาระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ กู้ ยืมมาเพื่อซือ้กิจการของเหมราชฯ และภาระค่าเช่า

ให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระท าการ โดยมีรายละเอียดดงัตารางข้อมลูตอ่ไปนี ้

ภาระดอกเบีย้จ่ายและภาระคา่เช่าตามสญัญาตกลงกระท าการของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  
ภาระดอกเบีย้จ่ายและค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระท าการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ภาระดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่*1   1,176.48 
ภาระคา่เชา่ตามสญัญาตกลงกระท าการ ของ WHART*2   67.66 
ภาระคา่เชา่ตามสญัญาตกลงกระท าการ ของ WHABT*2 24.13 
ภาระดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยืมเพ่ือซือ้กิจการของเหมราชฯ*3 878.08 

รวม 2,146.35 
หมายเหต:ุ *1   ภาระดอกเบีย้จ่ายตามระยะเวลาย้อนหลงั 4 ไตรมาส (ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 – ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559) 
 *2 ปรับปรุงตามสดัสว่นระยะเวลาให้สอดคล้องกับรอบปีของกองทรัสต์ฯ (ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2560) 
 *3 ค านวนจากภาระหนีส้นิคงเหลือของเงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้กิจการของเหมราชฯ ณ 30 มิถนุายน 2559 จ านวนประมาณ 16,646 ล้าน

บาท ที่อตัราดอกเบีย้เฉล่ียร้อยละ 5.275 ตอ่ปี 

จากตารางข้างต้น หากพิจารณาภาระดอกเบีย้จ่ายและภาระการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาตกลงกระท าการใน

ระยะเวลา 1 ปี โดยการค านวณโดยใช้ตัวอย่างภาระดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ ยืมที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติ

ย้อนหลงั 12 เดือน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2559) ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เท่ากับ

1,176.48 ล้านบาท รวมกับภาระการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาตกลงกระท าการที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์ 

ประมาณ 67.66 ล้านบาท และประมาณการภาระการสนบัสนนุสว่นต่างของค่าเช่าเพื่อให้เป็นไปตามก าไรจาก

การด าเนินงานขัน้ต ่าตามสญัญาตกลงกระท าการของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“WHABT”) ในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยปรับปรุงตามสดัส่วนระยะเวลาให้

สอดคล้องกับรอบปีของกองทรัสต์ (ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งมีมูลค่า

ประมาณ 24.13 ล้านบาท รวมกับภาระดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ ยืมเพื่อซือ้กิจการของเหมราชฯ (Acquisition 
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Loan) จ านวนประมาณ 878.08 ล้านบาท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะมีภาระที่ต้องส ารองเงินเพื่อค่าใช้จ่ายที่

กลา่วข้างต้นรวมประมาณ 2,146.35 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเห็นว่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ยังมี 
EBITDA เพียงพอในการช าระคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

อนึ่ง หากค านึงถึงภาระหนีซ้ึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อซือ้หุ้นของเหมราชฯ (Acquisition Loan) ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ มีภาระหนีจ้ากการกู้ยืมเงินดงักลา่ว จ านวน 31,891 ล้านบาท  โดยในปี 2558 และ ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2559  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้มีการช าระคืนเงินต้นที่เกิดจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปอย่างมี

นยัส าคญั ซึง่บางสว่นมาจากการออกหุ้นกู้ซึง่มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินของเงินกู้ยืมเพื่อซือ้

หุ้นของเหมราชฯ ท าให้ภาระเงินต้น ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2559 คงเหลือ 16,646 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

จดัโครงสร้างหนีใ้นกลุม่บริษัทก่อนการน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้ช าระคืนเงินต้น

เพิ่มเติมจ านวน 13,000 ล้านบาท ส่งผลให้ภาระหนีซ้ึ่งเกิดจากการกู้ ยืมเงินเพื่อซือ้หุ้ นของเหมราชฯ ณ 31 

กรกฎาคม 2559 คงเหลอืประมาณ 3,646 (ไมน่บัรวมดอกเบีย้)  

โดยภาระหนีส้นิท่ีคงเหลอืดงักลา่ว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีแผนการช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

การจ าหนา่ยสนิทรัพย์เข้ากองทรัสต์ที่จะจดัตัง้โดยบริษัทเหมราชฯ ในช่วงปี 2559-2560 เป็นหลกั ซึ่งคาดการณ์

ว่าจะท าให้ระดับหนีส้ินโดยรวมอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และมีผลท าให้ดอกเบีย้จ่ายของ ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ ซึง่รวมถึงดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อซือ้หุ้นของบริษัทเหมราชฯ น้อยลงจากที่แสดงข้างต้นอย่าง

มีนยัส าคญัตามเงินกู้ยืมที่ลดลง 

1.2.8 ความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าเมื่อสัญญาเช่าครบก าหนดสัญญา 

ในกรณีที่สญัญาเช่าครบก าหนดอายสุญัญา และผู้ เช่ารายเดิมประสงค์จะตอ่อายสุญัญาหรือสามารถจดัหาผู้ เช่า

รายใหม่มาเช่าคลงัสินค้าได้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ เช่ารายเดิมหรือผู้ เช่ารายใหม่อาจไม่ตกลง

ยินยอมในอตัราคา่เช่าที่ปรับเพิ่มขึน้จากอตัราคา่เช่าเดิม ท าให้กองทรัสต์ได้รับค่าเช่าในอตัราค่าเช่าที่น้อยกว่าที่

ได้คาดการณ์ไว้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้คา่เช่าโดยรวมของกองทรัสต์ 

1.2.9 ความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าเม่ือสัญญาตกลงกระท าการสิน้สุดลง 

ตามสญัญาตกลงกระท าการ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะต้องช าระค่าเช่าในสว่นของพืน้ที่เช่าคลงัสินค้าเป็น

เวลา 1  ปี และเป็นเวลา 3 ปี (แล้วแตก่รณี) ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าคลงัสินค้าได้ในอตัราค่าเช่าที่

ระบไุว้ในสญัญากระท าการ (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลง

กระท าการ) ท าให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการช าระคา่เช่าตามสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่ว กองทรัสต์อาจ

มีความเสีย่งในการจดัหาผู้ เช่ามาทดแทนในพืน้ท่ีเช่าคลงัสนิค้าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ช าระค่าเช่าหรืออาจ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 1-48 

 

ท าให้กองทรัสต์ได้รับคา่เช่าในอตัราคา่เช่าที่น้อยกว่าอตัราค่าเช่าที่ได้รับจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่รายได้คา่เช่าโดยรวมของกองทรัสต์เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญากระท าการ  

ทัง้นี ้รายได้ในสว่นของพืน้ท่ีเช่าที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงช าระคา่เช่าคิดเป็นร้อยละ 6.73 ของรายได้ค่า

เช่าและบริการทัง้หมดของกองทรัสต์ภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง (ในรอบวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที่ 

30 พฤศจิกายน 2560) 

1.2.10 ความเสี่ยงจากการที่การปันส่วนแบ่งก าไรอาจไม่เป็นไปตามประมาณการของกองทรัสต์ 

ตามที่ทางกองทรัสต์ได้มีการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐาน  ตาม

รายละเอียดในสว่นที่ 5 ประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งสว่นทนุต่อหน่วยเท่ากับ 0.79 บาทต่อ

หนว่ยทรัสต์ ประกอบด้วยประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรเท่ากบั 0.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และการแบ่งสว่น

ทุนเท่ากับ 0.09 บาทต่อหน่วยทรัสต์ นักลงทุนมีความเสี่ยงที่จะได้รับการปันส่วนแบ่งก าไรไม่เป็นไปตาม

ประมาณการของกองทรัสต์ เนื่องจากผลการด าเนินการของกองทรัสต์ที่อาจแตกต่างไปจากข้อสมมติฐาน และ

จากการบนัทกึผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealised Loss) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งจะเกิดขึน้ใน

กรณีที่ราคาประเมินทรัพย์สนิหรือราคาสอบทานทรัพย์สนิท่ีผู้ประเมินราคาประเมนิหรือสอบทานประจ าปีมีมลูคา่

น้อยกวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที่บนัทกึในบญัชี ท าให้กองทรัสต์มีก าไรท่ีสามารถจ่ายเป็นสว่นแบง่ก าไรได้

น้อยลง ทัง้นี ้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายทางบญัชีจึงท าให้กองทรัสต์ยงัคงมีสภาพคล่อง

สว่นเกินท่ีสามารถจ่ายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ แตจ่ะด าเนินการจ่ายในรูปของสว่นแบง่ทนุ 

1.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

1.3.1 ความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศไทย 

ในปัจจบุนั สภาวะทางการเมืองในประเทศประสบกบัสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองและหากมีเหตกุารณ์

ความไมส่งบเกิดขึน้อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทย

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ดังนัน้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า

สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนัหรือในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน

กิจการ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต์ 

1.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  รวมทัง้ปัจจัยมหภาค

อื่น ๆ 

แม้วา่วิกฤตการเศรษฐกิจโลกยงัคงมีผลกระทบเกิดขึน้อยู่และอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทยอยู่

บ้าง แตอ่ยา่งไรก็ดีคาดวา่จะสง่ผลกระทบที่ไมรุ่นแรงนกั เพราะไทยสง่สนิค้าไปยโุรปในสดัสว่นท่ีไมม่าก และคาด
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ว่าวิกฤตจะถูกแก้ไขได้ในระยะเวลาไม่นาน และเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก

ต่างประเทศย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัสงู  จึงน่าจะเป็นสว่นสนบัสนนุส าคญัในการ

เคลื่อนย้ายทุนและเทคโนโลยีบางส่วนจากญ่ีปุ่ นและยุโรปมายังประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนี ้หากมีการ

เปลีย่นแปลงสภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลีย่นแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทนุ และ

การตา่งประเทศ เป็นต้น จะมีผลโดยตรงตอ่การตดัสนิใจเช่าอาคารคลงัสนิค้า ส านกังานและศนูย์กระจายสินค้า

ของผู้ เช่าปัจจบุนัและผู้ที่สนใจจะเช่าอาคารประเภทดงักลา่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผู้ประกอบการต่างชาติซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกัของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุนในครัง้นี ้นอกจากนี ้ความผนัผวนดงักล่าวยงัอาจมี

ผลกระทบตอ่อตัราคา่เช่าอีกด้วย 

1.3.3 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถกูเวนคนื 

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่ท าให้กองทรัสต์ไม่

อาจใช้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ นอกจากนี ้กรณีที่เกิดการเวนคืน

ดงักลา่ว กองทรัสต์อาจไมไ่ด้รับคา่ชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับคา่ชดเชยดงักลา่วน้อยกว่ามลูค่าที่กองทรัสต์

ใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิ ซึง่อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุไม่เป็นไปตามที่

ได้ประมาณการไว้ทัง้ในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทนุ ทัง้นี ้จ านวนเงินคา่ชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับ

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตามที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลงั

จากการถกูเวนคืน หรือจ านวนเงินคา่ชดเชยที่ได้รับจากการเวนคืน 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ศกึษาข้อมลูตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ที่ทรัพย์สนิ

ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตัง้อยู่ ไม่พบว่าที่ตัง้ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จะลงทนุตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดย

เฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ ดินเป็น

นโยบายและความจ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต 

1.3.4 ความเสี่ยงโดยรวมที่มีผลกระทบต่อก าไรที่ได้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ 

ก าไรท่ีได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบจากหลาย

ปัจจยั ได้แก่ 

 กรณีที่มีพืน้ท่ีวา่งจากการที่สญัญาเช่าครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือมีการเลิกสญัญาเช่าที่ท าให้

อตัราการเช่าพืน้ท่ีลดน้อยลง เป็นผลให้ก าไรขัน้ต้นท่ีกองทรัสต์ได้รับลดลง  

 ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่า 
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 จ านวนเงินค่าเช่าที่ผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขในการต่อสญัญาเช่า และการท า

สญัญาเช่ารายใหมน่ัน้มีเง่ือนไขที่ด้อยกวา่สญัญาเดิม 

 สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ภายในประเทศและทัว่โลก รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

 แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ 

 ความสามารถของบริษัทฯ ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซึง่การประกนัภยัที่เพียงพอ 

 การเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพืน้ที่ 

ภาษี และคา่ธรรมเนียมที่ต้องช าระให้แกรั่ฐบาล การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการ

บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ไม่สามารถคาดหมายได้ 

ทัง้นี  ้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิทธิต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อจ ากัดอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

มาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือการใช้บังคับกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ และ 

 ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุสุดวิสยั การโจมตีของผู้ ก่อการร้าย การจลาจล และเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่

นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

1.3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย์

เพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ

หากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้โดยรายได้ไม่ได้เพิ่มขึน้

อยา่งสอดคล้องกนั 

ปัจจยัที่อาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้ได้แก่ 

 การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

 การเพิ่มขึน้ของภาษีที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย 

 การเปลีย่นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่เปลีย่นแปลงนัน้ 

 การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค 

 การเพิ่มขึน้ของคา่บริการส าหรับผู้ รับจ้างช่วง 

 การเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ 

 การเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยั 
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 ความเสยีหายหรือความช ารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จาก

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีการแก้ไขโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการในสว่นนีไ้มอ่าจสามารถคาดการณ์ได้ และ 

 ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระส าคญั เช่น การปรับปรุงอาคารใหม่ (Major 

Renovation) ที่อาจมีจ านวนคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ที่ได้คาดการณ์หรือประมาณการไว้ 

1.3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

กองทรัสต์อาจสูญเสีย 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มีความเสี่ยงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลกัที่จะเข้า

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้แม้ว่ากองทรัสต์จะต้องจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทนุใน

การเพิ่มทนุครัง้ที่สองอยา่งเพียงพอและเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม 

แตอ่ตัราเงินชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สนิหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจได้รับ เช่น ความสญูเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่

สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่น หรืออาจ

เกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของ

กองทรัสต์  

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงิน เมื่อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที่กองทรัสต์อาจไม่ได้รับการ

ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภทดงักล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะด าเนินการให้กองทรัสต์โดยทรัสตีและผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เป็นผู้ รับประโยชน์ 

และผู้ เอาประกนัภยัร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัที่มีอยู่เดิมของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่

สอง (เว้นแตป่ระกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อให้กองทรัสต์และผู้ ให้กู้

ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ได้รับการประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (All Risk Insurance)  

รายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าท าสญัญาประกนัภยัประเภทตา่ง ๆ ของกองทรัสต์ปรากฏในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.7 การ

ประกนัภยัในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

1.3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและการจัดหาผู้เช่า

รายใหม่ 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ อาจประสบกบัเหตกุารณ์ที่สญัญาเช่าและสญัญาบริการจะครบก าหนดอายุ

ในช่วงเวลาเดียวกัน ความถ่ีของการต่ออายุสญัญาเช่าและสัญญาบริการ และวิธีการค านวณค่าเช่าและ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 1-52 

 

ค่าบริการ ท าให้กองทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อความผนัผวนของราคาตลาดของค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่ งในช่วง

ตลาดขาลงอาจน าไปสูก่ารมีอาคารวา่งมากขึน้ และอตัราคา่เช่าและค่าบริการที่ลดลงจะท าให้รายได้จากค่าเช่า

และค่าบริการลดต ่าลง ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง ผู้ เช่าทัง้หมดอาจไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ หรือด้วยสภาวะของตลาด ผู้ เช่าอาจต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ภายใต้เง่ือนไขที่

กองทรัสต์ได้รับประโยชน์ด้อยลงกวา่ที่เคยได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั หากอตัราคา่

เช่าและคา่บริการใหมเ่มื่อมีการตอ่อาย ุหรือเมื่อมีการให้เช่าใหม่ต ่ากว่าอตัราที่คาดว่าจะได้รับอย่างมีนยัส าคญั

แล้ว จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี ้หากมีผู้ เช่าราย

ใดบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการ บริษัทฯ ไม่สามารถ

รับประกนัได้วา่กองทรัสต์จะสามารถน าอาคารท่ีวา่งออกให้เช่าใหม่ได้ด้วยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเดิม (โปรด

พิจารณารายละเอียดส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.5 ข้อย่อย (4) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ แสดงอายุสญัญาเช่า

คงเหลอืของผู้ เช่า) 

และเนื่องจากในอาคารรูปแบบ Built-to-Suit เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ท่ีออกแบบและ

ก่อสร้างเพื่อผู้ เช่าที่มีลกัษณะความต้องการเฉพาะด้าน ดงันัน้ กองทรัสต์อาจประสบปัญหาในการจดัหาผู้ เช่า

ใหมท่ี่เหมาะสมตามอตัราคา่เช่าที่คาดวา่จะได้รับได้ เนื่องจากผู้ เช่าโดยทัว่ไปอาจไมม่ีความต้องการเช่าอาคารที่

มีลกัษณะเฉพาะแบบ Built-to-Suit หรือมีความต้องการเช่าพืน้ที่ที่มีคุณสมบตัิน้อยกว่าคุณสมบตัิของอาคาร

รูปแบบ Built-to-Suit  ในกรณีดงักลา่ว ผู้ เช่าอาจประสงค์เช่าพืน้ท่ีและท าสญัญาเช่ากบักองทรัสต์แต่ในอตัราค่า

เช่าที่ต ่ากวา่อตัราคา่เช่าส าหรับโครงการแบบ Built-to-Suit ได้ ซึง่ในกรณีนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากการ

ไมไ่ด้รับคา่เช่าตามทีไ่ด้คาดการณ์วา่ควรจะได้รับส าหรับการเช่าอาคารแบบ Built-to-Suit และอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

ส าหรับอาคารรูปแบบ Ready-Built เนื่องจากเป็นโครงสร้างแบบส าเร็จรูปที่ไม่ได้ออกแบบและก่อสร้างเพื่อผู้ เช่า

ที่มีลกัษณะความต้องการเฉพาะด้าน และมีขนาดพืน้ที่เช่าและอาคารที่เล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit จึง

สามารถรองรับความต้องการของผู้ เช่าโดยทัว่ไปได้หลากหลายรูปแบบ หรือผู้ เช่าที่มีความต้องการเช่าพืน้ที่ที่มี

คณุสมบตัิน้อยกวา่คณุสมบตัิของอาคารรูปแบบ Built-to-Suit แตม่ีความต้องการเช่าอาคารท่ีมีมาตรฐานสงู 

อยา่งไรก็ตาม พืน้ท่ีของอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน และ/หรือ ศนูย์กระจายสินค้าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการ

ท าธุรกิจของผู้ เช่า และท าเลที่ตัง้ของโครงการตา่ง ๆ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนสง่ จึงมีโอกาสสงูมาก

ที่ผู้ เช่าตา่ง ๆ จะตอ่สญัญาเช่าต่อไปเมื่อครบอายกุารเช่า และแม้ว่าผู้ เช่าเดิมไม่ต่ออายกุารเช่า การจดัหาผู้ เช่าราย

ใหมน่ัน้คาดวา่จะสามารถด าเนินการได้ไมล่ าบาก เนื่องจากโครงการมีศกัยภาพ ประกอบกบัตัง้อยูใ่นท าเลที่ตัง้ที่เป็น

ศนูย์กลางด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศ และในกรณีการให้เช่าพืน้ที่ แบบ Built-to-Suit เป็นกรณีที่มี

การตกลงท าสญัญาก่อนการก่อสร้าง ความเสีย่งจากการท่ีไมม่ีผู้ เช่าจึงอยูใ่นระดบัต ่า และโครงการในลกัษณะนี ้
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ผู้ เช่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะต่อสญัญาเช่าเนื่องด้วยโครงการดังกล่าวมีจุดเร่ิมต้นจากการจัดหาท าเลที่ตัง้

ร่วมกับผู้ เช่า รวมถึงการให้ความส าคญัในการออกแบบการก่อสร้างและการให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่

ลกูค้าซึ่งสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ เช่า  ประกอบกับค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าหากต้องย้ายสถานที่

เพื่อประกอบการไปยงัสถานที่แห่งใหม่จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ดงันัน้ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ เช่าหลกั

ตดัสินใจไม่ต่ออายสุญัญาจึงอยู่ในระดบัต ่า  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าตดัสินใจไม่ต่ออายสุญัญาเช่า กองทรัสต์ยงั

สามารถน าโครงการแบบ Built-to-Suit รวมถึงอาคารแบบ Ready-Built มาปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและ

ตรงกบัความต้องการของผู้ เช่ารายใหม่ได้ โดยอาศยัความได้เปรียบในเร่ืองท าเลที่ตัง้ คณุภาพงานก่อสร้างและ

งานระบบ รวมถึงความเข้าใจและรู้จริงของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้างท าให้มั่นใจได้ว่าการหาผู้ เช่ารายใหม่จะสามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

นอกจากนี ้ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าส่วนใหญ่ระบุให้ผู้ เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-12 เดือน ยงัช่วยให้

กองทรัสต์มีระยะเวลาในการวางแผนหาผู้ เช่ารายใหมพ่อสมควร 

นอกจากนี ้ส าหรับอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) อาคาร G 

ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั มีสญัญาเช่าฉบบัท่ีจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากผู้ เช่าไมเ่ช่า

อาคาร G ตอ่ นอกเหนือจากความเป็นไปได้ที่กองทรัสต์จะน าอาคารดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายใหม่ดงัที่ได้

กลา่วข้างต้นแล้ว ในการลงทนุครัง้นี ้กองทรัสต์ได้พิจารณาให้มีมาตรการในการเยียวยาความเสี่ยงดงักลา่วโดย

การเข้าท าสญัญาตกลงกระท าการกบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ที่มีข้อก าหนดวา่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะ

ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช า ระค่า

เช่า (แล้วแตก่รณี) แตไ่มเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ

ที่กองทรัสต์จะเข้าท ากบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตอ่ไป (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.4.2 สรุป

สาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 

1.3.8 ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อุทกภยั และการก่อวนิาศภยั  

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิดงักลา่วอาจได้รับความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ 

อทุกภยั และการก่อวินาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึง

การชดเชยความสญูเสยีตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าทรัพย์สิน และเพื่อให้ได้เง่ือนไขการท าประกนัภยัที่ดีที่สดุ 

กองทรัสต์จะด าเนินการจดัให้มีการท าประกนัภยัในทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ตลอดเวลาในวงเงินประกนัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารท่ีมีลกัษณะและการ

ใช้งาน ใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที่ลงทนุทัง้หมด เช่น การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk 

Insurance) (ไมร่วมการก่อการร้าย) และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

ด้วย 
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ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอทุกภยัซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่เศรษฐกิจและสงัคมในวงกว้างโดย

ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาซึง่กองทรัสต์ไมส่ามารถควบคมุได้ และอาจมีผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการ

ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ โดยเหตอุทุกภยัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัพย์สินหรืออาจท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิโครงการตา่ง ๆ  ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุซึง่อาจเป็นเหตใุห้ผู้ เช่าปัจจบุนัพิจารณาเลกิสญัญา

เช่าหรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่าหรือท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหมท่ดแทนได้ ซึง่กรณีดงักลา่วจะสง่ผล

กระทบต่อรายได้ และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์เป็นจ านวนที่แตกต่างจากที่ได้ประมาณการไว้อย่างมี

นยัส าคญั อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนีไ้ด้ก่อสร้างบนพืน้ที่ดินที่ถมสูงกว่า

บริเวณข้างเคียงและมิได้ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีซึง่มีความเสีย่งภยัตอ่สถานการณ์อทุกภยัสงูหรือมีสถานการณ์อทุกภยั

เกิดขึน้สม ่าเสมอ  

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะยงัจดัให้มีการประกนัภยัในอาคารในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง

โดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกนัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที่มีลกัษณะและการใช้

งานใกล้เคียงกนั โดยการท าประกนัภยัดงักลา่วจะครอบคลมุความเสี่ยงจากวินาศภยัทกุประเภทรวมถึงอทุกภยั

และให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์  

1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

1.4.1 ความเสี่ยงจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

งบการเงินหรือผลการด าเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการที่มีการประกาศใช้มาตรฐานการ

บญัชีใหม ่ๆ ในประเทศไทย ปัจจบุนัยงัไม่มีข้อมลูเก่ียวกบัขอบเขตและระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

การบญัชี และการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ

ค าสัง่ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจของกองทรัสต์ ภาษีและคา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย หรือโอนสิทธิต่าง ๆ ในอสงัหาริมทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจ

คาดการณ์ได้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถประมาณการในเชิงตวัเลขส าหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ 

และไมอ่าจรับรองได้วา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่งบการเงินของกองทรัสต์

หรือต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนีอ้าจส่งผล

กระทบด้านลบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ 

1.4.2 ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า

ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามมูลค่าที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 
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โดยทั่วไป การประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการที่เป็น

นามธรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการ

แข่งขนั และสภาพของทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีเหตกุารณ์ที่ท าให้ปัจจยัดงักลา่วเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจาก

เหตกุารณ์บางเหตกุารณ์ หรือเหตกุารณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจ

เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มิได้คาดการณ์ไว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อสมมติฐานที่

ก าหนดไว้จะเกิดขึน้ตามที่คาดการณ์หรือไม ่ดงันัน้ ราคาที่กองทรัสต์ขายทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในอนาคตจึงอาจ

มีราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรืออาจต ่ากว่าราคาที่กองทรัสต์ได้ลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

1.4.3 ความเสี่ ยงจากตลาดส าหรับการลงทุนและซื อ้ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็นเร่ืองใหม่ที่เพิ่งเกิดขึน้ไม่นานและยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการ

พัฒนาตลาดดังกล่าวเพิ่มขึน้ แม้บริษัทฯ จะยื่นค าขอเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อน า

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม การน า

หนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่วมิได้เป็นเคร่ืองรับประกนัวา่ตลาดการซือ้ขายหน่วยทรัสต์

จะได้รับความนิยม หรือมีการพฒันามากขึน้เพียงใด หรือหากมีการพฒันาแล้ว ยงัไมแ่นน่อนวา่ตลาดส าหรับการ

ลงทนุและซือ้ขายหนว่ยทรัสต์จะมีสภาพคลอ่งหรือไมอ่ยา่งไร 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและ

ตา่งประเทศอาจท าได้ยาก เนื่องจากกองทรัสต์เป็นผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย 

ปัจจบุนัจึงยงัไมม่ีเกณฑ์มาตรฐานซึง่สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้

ยงัมีความเสีย่งที่ไมแ่นช่ดัวา่ตลาดการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันา

จนกลายเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 

1.4.4 ความเสี่ยงจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์นัน้ก าหนดขึน้โดยการตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และอาจ

มิได้เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้หน่วยทรัสต์

อาจซือ้ขายในราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายในครัง้นีอ้ย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์ถึง

ผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (Price Dilution) ราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ขึน้อยู่กบัปัจจัย

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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 โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของกองทรัสต์รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใน

ทศันะของนกัลงทนุ 

 ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนกัลงทุนรวมทัง้

นกัวิเคราะห์ 

 การเปลีย่นแปลงของค าแนะน าการลงทนุและการประมาณการณ์ของนกัวิเคราะห์ 

 การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทนุ 

 มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 ความนา่สนใจของหนว่ยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุอื่น ๆ รวมทัง้ที่มิได้อยู่ใน

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

 ความสมดลุระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายหนว่ยทรัสต์ 

 ขนาดและสภาพคลอ่งของตลาดการลงทนุในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ

ไทยในอนาคต 

 ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทัง้ที่เป็นการ

เปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป และที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

เป็นการเฉพาะ 

 กองทรัสต์อาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้อย่างประสบ

ผลส าเร็จ 

 อตัราการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และ 

 ความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ และการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ด้วยปัจจยัดงัที่ได้กลา่วข้างต้นนี ้หน่วยทรัสต์อาจมีการซือ้ขายที่ราคาสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อ

หน่วย การที่กองทรัสต์มีกระแสเงินสดส าหรับการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทุน เป็นทุนส ารองส าหรับการ

ด าเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการอื่น ๆ เงินทุนเหล่านีแ้ม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ่มราคาตลาด

ให้แก่หนว่ยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ในแง่

ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้ มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน

หนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมใ่ช่ลกัษณะของการเข้าท าสญัญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกนัว่าผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์จะได้เงินท่ีตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้เงินลงทนุคืนทัง้หมด หรือบางสว่น 
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1.4.5 ความเสี่ยงจากการลดลงของสัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม 

การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง จ านวนไมเ่กิน 316,290,000 หน่วย จะจดัสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมจ านวนไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดทีจ่ะออกและเสนอขาย

ดงักลา่ว ซึง่จะมีผลกระทบในทางลดลงตอ่สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เดิม เนื่องจากหนว่ยทรัสต์ที่ออกขายเพิม่เติมดงักลา่วมิได้จัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมทัง้หมด อีก

ทัง้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดตามที่ได้รับจดัสรร บริษัทฯ ได้จดัท าตวัอยา่งของ

ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution) เฉพาะกรณีที่จดัสรรหนว่ยทรัสต์เสนอขายแก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เดมิในอตัราร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิม่ทนุครัง้ที่สอง (ซึง่เป็น

สดัสว่นขัน้ต ่าทีต้่องจดัสรรให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม) ดงันี ้  

 
 สัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ที่

ลดลง (Control Dilution)  
(ร้อยละ) จากสัดส่วนการถอื

หน่วยทรัสต์ที่มีอยู่เดิม 
กรณีที่ 1   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิทัง้หมดใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์
ใหมท่ี่เสนอขายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมทัง้จ านวน 

16.17 

กรณีที่ 2   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิใช้สทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ใหม่
ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

24.26 

กรณีที่ 3   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิทัง้หมดไมใ่ช้สทิธิในการจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

32.34 

ทัง้นี ้สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม อาจเพิ่มขึน้ได้จากกรณีตวัอยา่งข้างต้น (กรณี

ตัวอย่างค านวณเฉพาะสดัส่วนขัน้ต ่าที่ต้องจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม) ซึ่งจะมีผลให้สดัส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ที่ลดลง (Control Dilution) ลดน้อยลงกว่าที่แสดงในตารางข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เดิมทัง้หมดไมใ่ช้สทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้

ถือหุ้นเดิมจะลดลงสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 32.34 

1.4.6 ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และ

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการ

ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน 

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงิน

รายได้คา่เช่าที่ได้รับ ตลอดจนอตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกิดขึน้ 

หากอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของกองทรัสต์ไมก่่อให้เกิดรายได้ในจ านวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ
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ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่สามารถ

รับรองได้วา่จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดบัเดิม

ได้ นอกจากนี ้ยงัไมส่ามารถรับรองได้วา่ระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้

ไมส่ามารถรับรองได้วา่ตามสญัญาเช่าในปัจจบุนั คูส่ญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื่อให้อตัราคา่เช่าที่ได้รับนัน้เพิ่ม

สงูขึน้ หรือว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยายอสงัหาริมทรัพย์ หรือการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนัน้จะเพิ่ม

สงูขึน้ และท าให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มสงูขึน้ อนัจะเป็นผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในจ านวนเพิ่มสงูขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ผลตอบแทนที่ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุยงัขึน้อยู่กบัจ านวนรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ และค านวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิการเช่า 

การด าเนินงาน การบริหารจดัการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกบัมลูค่าปัจจุบนัของอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี 

ส าหรับผลตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ขึน้อยู่กับประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายได้เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ส าหรับนกัลงทนุที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ราคาตลาดส าหรับนกัลงทนุที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ใน

ตลาดรอง แม้ว่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์อาจจะมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัผลตอบแทนที่

กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ แต่ผลตอบแทนสองประเภทนีแ้ตกต่าง

กนั  

ทัง้นี ้ในการค านวณผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่กองทรัสต์

ได้รับจากการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ีของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์เท่านัน้ไม่ได้ โดยจะต้อง

ค านวณเป็นเงินได้หลงัหกัรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ การให้เช่า การช าระคืนเงินต้นจากการกู้ ยืมที่ถึงก าหนดช าระ ภาระผูกพันอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดย

พิจารณาสถานะเงินสด และคา่ใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดงันัน้ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์จึง

น้อยกวา่ผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

1.4.7 ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากประมาณการก าไร 

เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วยประมาณการก าไรของกองทรัสต์ โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็นเพียง

ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไมไ่ด้เป็นการรับรองผลการด าเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทัง้นี ้

แม้จะมีการระบตุวัเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจดัท าประมาณทางการเงินดงักลา่วอยู่บนข้อ

สมมติฐานและประมาณการตา่ง ๆ ซึ่งแม้วา่บริษัทฯ จะเห็นวา่สมเหตสุมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการด าเนินงานหรือ

พฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงจากการคาดการณ์ที่ระบใุนประมาณการก าไรอาจแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขนั อตุสาหกรรม กฎระเบียบ ตลาดทุนและการเงิ น 

ซึ่งปัจจัยดงักลา่วส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานในอนาคตที่แท้จริง
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ของกองทรัสต์จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ระบใุนสว่นที่ 2 ข้อ 1 ปัจจยั

ความเสีย่ง ดงันัน้ ผลการด าเนินงานหรือพฒันาการตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบไุว้

ในประมาณการก าไรอยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายตามที่

ประมาณการหรือจ่ายเงินแบง่สว่นทนุตามที่ระบใุนเอกสารนีไ้ด้  

จากที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ลงทุนจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมูลเก่ียวกับการคาดการณ์และประมาณการก าไร 

เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุ เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมลูดงักลา่วและความเป็นไปได้ที่ผลการ

ด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจแตกตา่งจากประมาณการและสมมติฐานท่ีอ้างอิงอยา่งมีนยัส าคญั 

1.4.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้นี ้หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ ต้องยกเลิกการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวน และคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ 

(1) มีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการรับหน่วยทรัสต์

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไมถ่ึงจ านวนตามที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน 

(3) มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์   

ทรัสตี บริษัทฯ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 

49/2555 และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไมส่ามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วนัท า

การนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึน้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องยกเลิกการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวน และคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุท่ีได้จองซือ้หนว่ยทรัสต์อาจไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

ในการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกบัการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้

ในสว่นท่ี 3 ข้อ 2.4.4 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้) 

1.4.9 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  และการซือ้ขาย

หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ 
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บริษัทฯ ต้องด าเนินการเพื่อให้หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม่สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี  ้ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์จะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานที่ถกูต้อง

ครบถ้วนแล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยทรัสต์จะเร่ิมท า

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีสัง่รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เว้น

แตม่ีเหตจุ าเป็นอนัเป็นผลให้ไมส่มควรท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์สามารถก าหนดวนัเร่ิมท าการซือ้ขายเป็นอย่างอื่นได้ เว้นแต่ และจนกว่า

ตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่

สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้โดยการท ารายการ

นอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

1.4.10 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เนื่องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทปิด (ไมรั่บซือ้คืนหนว่ยทรัสต์) ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ

คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยทรัสต์นัน้ในตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของ

ผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการที่กองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุได้ ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงที่

หนว่ยทรัสต์นีจ้ะขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายได้ 

1.4.11 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์ อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจุบนั เช่น ในการขาย 

โอน หรือรับโอนสทิธิการเช่าหรือการขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนัน้อาจมีภาระ

ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ หรือ โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่าใน

อสงัหาริมทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางสว่น โดยที่อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่

กองทรัสต์จะต้องช าระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

1.4.12 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่

เหลืออยู่ 

กองทรัสต์มีการลงทนุในสิทธิการเช่า ซึ่งมลูค่าสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วของกองทรัสต์จะลดลง

ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า  การเปลี่ยนแปลงในอตัราการเช่า

ทรัพย์สินและ/หรืออัตราค่าเช่าทรัพย์สิน หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อมูลค่า
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ทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินหลกัที่

ลงทนุครัง้แรก ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง และทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้

ท่ีสองมีทัง้สว่นท่ีเป็นสิทธิการเช่า และกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยสว่นท่ีเป็นสิทธิการเช่าจะมีมลูค่าคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 32 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ค านวณจากราคาประเมินทรัพย์สินจากผู้ประเมิน

ราคาอิสระ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

2.1  ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม 

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิโครงการ 6 โครงการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA 

ลาดกระบัง Phase 2 

หัวข้อ รายละเอียด 

ที่ตัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที่เช่า  พืน้ที่เช่าอาคารโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 ประมาณ 18,155.97 

ตารางเมตร 
พืน้ที่เช่าอาคารโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2  ประมาณ 17,163 
ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้ารวมจ านวน 1 หลงั (ตกึ 1 ชัน้ เช่ือมกบั ตกึ 2 ชัน้) 
สิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ 

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญากบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าในโครงการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน รวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 38139) เนือ้ที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่  

 ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง 
Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 รวมจ านวน 2 
โครงการ ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 35,318.97 ตารางเมตร  

 ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้เช่า - ปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 87.19 โดยพืน้ที่บางสว่นของ
อาคารคลงัสินค้าใน Phase 2 ซึ่งมีพืน้ที่เช่า 4,566 ตารางเมตร ไม่มีผู้ เช่า ในการนีด้บับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที่
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หัวข้อ รายละเอียด 

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ตามเง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรัสต์กับดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่จะสิน้สดุการช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

- บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ เช่าที่ดิน (บางส่วน) และอาคาร
คลงัสนิค้า ของโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 มีก าหนดระยะเวลา
เช่า 10 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2554 ถึง 30 กนัยายน 2564) (ซึ่งผู้ เช่ามีสิทธิขอต่ออายุ
สญัญาเช่าออกไปอีก 5 ปี โดยยื่นหนงัสอืให้ผู้ให้เช่า 12 เดือนก่อนสิน้ก าหนดระยะเวลาการ
เช่าเดิม) 

- บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ เช่าพืน้ที่ของอาคารโครงการศูนย์กระจายสินค้ า 
WHA ลาดกระบงั Phase 2  มีก าหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 15 มีนาคม 2558 ถึง
วนัท่ี 14 มีนาคม 2568) อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าได้รับอนญุาตให้เข้าไปในพืน้ที่เช่าก่อนระยะเวลา
เช่าเร่ิมต้น 6 เดือนโดยไมต้่องช าระคา่เช่าเพื่อท าความสะอาดและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การใช้งาน  ทัง้นีเ้มื่อเร่ิมระยะเวลาการเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วแล้ว ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตก
ลงจะช าระค่าเช่าในอตัราตารางเมตรละ 165 บาทต่อเดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 และจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าเพิ่มเติมส าหรับพืน้ท่ีเชา่ดงักลา่วใน
สว่นท่ีต ่ากวา่ตารางเมตรละ 165 บาท ตอ่เดือน ให้ครบตารางเมตรละ 165 บาท จนกว่าจะ
ครบ 3 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน นอกจากนีด้ับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะ
รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่าดงักลา่ว 

อายุอาคาร  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 1 
ธันวาคม 2559) 

อาคารโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA  ลาดกระบงั Phase 1 อายอุาคาร  5 ปี 3 เดือน 
อาคารโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 อายอุาคาร 2 ปี 10 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 
และโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) วงเงินจ านอง 
1,470 ล้านบาท 

ตารางสรุปรายละเอียดที่ดนิซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ
โครงการศูนย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2 

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 38139 18 5599 กองทรัสต์ 35-0-0 35-0-0 
รวม 35-0-0 35-0-0 
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(2)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ที่ตัง้ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 
พืน้ที่เช่า พืน้ท่ีเช่าอาคาร รวมประมาณ 72,179.48 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าหลงัคา รวมประมาณ 23,976.30 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง 
 

(1) อาคารคลงัสนิค้า A 1 หลงั 
(2) อาคารคลงัสนิค้า B 1 หลงั  
(3) อาคารคลงัสนิค้า CD (นบัเป็น 1 หลงั) 
(4) อาคารคลงัสนิค้า EF (นบัเป็น 1 หลงั) 
(5) อาคารคลงัสนิค้า GH (นบัเป็น 1 หลงั) 
(6) อาคารคลงัสนิค้า I 1 หลงั และ 
(7) อาคารคลงัสนิค้า J 1 หลงั 
จ านวนรวม 7 หลงั 
สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ และทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
ในโครงการ 
หมายเหตุ  
พืน้ที่หลงัคาของอาคาร A, CD และ EF รวมพืน้ที่ประมาณ 23,976.30 ตารางเมตรที่จะให้เช่า
เพื่อด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้มีผู้ เชา่เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดบับลวิเอช
เอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จ ากดั, บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จ ากดั, และบริษัท 
ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จ ากดั ซึ่งบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าอาคารตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว อีกทัง้ได้เข้าลงนามใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและได้รับใบอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) แล้ว 
โดยในการอนุญาตให้ด าเนินการผลิตไฟฟ้านัน้ รวมถึงขัน้ตอนในการออกใบอนุญาตดดัแปลง
อาคารเพื่อติดตัง้แผงรับพลงังานแสงอาทิตย์ (อ.1) และใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 
4)3 ดงันัน้ จึงสามารถมัน่ใจได้ว่า หากมีการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน
หลงัคาโครงสร้างอาคารสามารถรับน า้หนกัแผงรับพลงังานแสงอาทิตย์ได้โดยไมม่ีปัญหาใดๆ 

                                                           
3 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2557 ก าหนดให้การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ไม่ถือเป็นโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าจึงเป็นกิจการไฟฟ้าที่ไม่ต้องยื่นค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) แตเ่ป็นกิจการไฟฟ้าที่ต้องแจ้งตอ่ กกพ. อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 3 โครงการดงักล่าวมีการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ทัง้นี ้ ส าหรับพืน้ที่หลงัคาของอาคารอื่นนอกเหนือจากอาคาร A, CD และ EF หากกองทรัสต์จะ
จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าเพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในอนาคต 
กองทรัสต์จะต้องลงทุนปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถรับน า้หนักแผงรับพลงังาน
แสงอาทิตย์ได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าอาคารดงักลา่ว 

ลักษณะการเข้า
ลงทุนของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรับโอนสิทธิการเช่าในท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าใน
โครงการดังกล่าวจาก ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  การรับโอนสิทธิการเช่าดังกล่าว ท าให้
กองทรัสต์ได้เข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าที่ดินกบัเจ้าของที่ดินแทนดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  
รายละเอียดสทิธิการเช่าและอาคารท่ีกองทรัสต์รับโอนมามีดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในสทิธิการเช่าในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 666 และ 38919) เนือ้ที่ดินตามโฉนด 
74 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา 

 ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า A (1 หลงั) B (1 หลงั) CD (นบัเป็น 1 หลงั) EF 
(นบัเป็น 1 หลงั) GH (นบัเป็น 1 หลงั) I (1 หลงั) และ J (1 หลงั) จ านวนรวมทัง้สิน้ 7 หลงั 
ขนาดพืน้ที่เช่ารวมประมาณ 72,179.48 ตารางเมตรและพืน้ที่เช่าหลังคารวมประมาณ 
23,976.30 ตารางเมตร  

 ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆอนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้เช่า  - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100  
- ในสว่นของพืน้ท่ีหลงัคา บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จ ากดั, บริษัท ดบับลิว

เอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จ ากดั และ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่เช่าพืน้ที่สว่นหลงัคาของอาคาร A, CD 
และ EF ตามล าดบัในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราดกม.18) 
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บน
หลงัคา เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวนัที่ผู้ เช่าเร่ิมด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ให้แก่การไฟฟ้านคร
หลวง 

อายุอาคาร  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 1 
ธันวาคม 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 4 ปี 9 เดือน 
- อาคาร B  อายอุาคาร 4 ปี 9 เดือน 
- อาคาร C  อายอุาคาร 5 ปี 2 เดือน 

                                                                                                                                                                                           
ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 (ก่อนประกาศของ กกพ.) จึงต้องยื่นค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เพ่ือให้สามารถจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ได้ทนัตามก าหนด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- อาคาร D  อายอุาคาร 5 ปี 2 เดือน 
- อาคาร E  อายอุาคาร 4 ปี 9 เดือน 
- อาคาร F  อายอุาคาร 4 ปี 9 เดือน 
- อาคาร G  อายอุาคาร 4 ปี 6 เดือน 
- อาคาร H  อายอุาคาร 4 ปี 6 เดือน 
- อาคาร I  อายอุาคาร 4 ปี 11 เดือน 
-  อาคาร J  อายอุาคาร 4 ปี 11 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าสทิธิการเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.18) ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
และ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการจ านองเพิ่มหลกัทรัพย์ของการจ านอง
โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA 
ลาดกระบงั Phase 2 

 

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

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิ 
ที่กองทรัสต์ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วันสิน้สุด 
สัญญาเช่า 

1. 666 299 306 1. นายธีระ พงึจิตติสานติ ์
2. นายชาญวิทย์ พงึจิตติสานติ ์

43-3-28 43-3-28 3 สงิหาคม 2584 

2. 38919 298 5678 1.  นายธีระ พงึจิตติสานติ ์
2.  นายชาญวิทย์ พงึจิตติสานติ ์

30-3-39 30-3-39 3 สงิหาคม 2584 

รวม 74-2-67 74-2-67  
 

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

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่ตัง้ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคาร รวมประมาณ 59,835 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าหลงัคา รวมประมาณ 50,641.04 ตารางเมตร 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

สิ่งปลูกสร้าง 
 

อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 3 หลงั 
สิ่งปลกูสร้างอื่นๆ และทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของ
ที่ดิน และอาคารโครงการ  
หมายเหตุ  
พืน้ที่หลงัคารวมประมาณ 50,641.04 ตารางเมตร ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่หรือบริษัทร่วม
ทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะเช่าหลังคาดังกล่าวเพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าอาคารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งรอการเปิดประมลูโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของ
หน่วยงานราชการเพื่อเช่าพืน้ที่หลังคา ทัง้นี ้ก่อนจะด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาผู้ เช่าพืน้ที่หลังคาจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยการเข้าท าสญัญากับดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
และอาคารโรงงานโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 18265, 8504, 5533, และ 5534) 
เนือ้ที่ดินตามโฉนดรวม 65 ไร่ 21.9 ตารางวา 

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในอาคาร 3 หลงั (ซึ่งแบ่งพืน้ที่อาคารเป็นสว่นย่อยได้จ านวน 7 สว่น) 
ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 538,95ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา 50,641.04 ตาราง
เมตร 

 ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.00 และพืน้ที่เช่าหลงัคา
ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

- เนื่องจากวนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้ เช่าหลงัคาดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นเวลา 25 ปี นบั
แต่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการดงักล่าวเว้นแต่ในช่วงเวลา 25 ปีนัน้ ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จะสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาที่เหลือของ 25 ปี ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราค่า
เช่าที่ไมด้่อยไปกวา่เดิม 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

อายุอาคาร  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 1 
ธันวาคม 2559) 
 

อาคาร A 
- อาคาร A1 อายอุาคาร 3 ปี 3 เดือน 
- อาคาร A2 อายอุาคาร 3 ปี 3 เดือน 
อาคาร  B 
- อาคาร B1 อายอุาคาร 3 ปี 7 เดือน 
- อาคาร B2 อายอุาคาร 3 ปี 7 เดือน 
- อาคาร B3 อายอุาคาร 3 ปี 4 เดือน 
อาคาร  C 
- อาคาร C1 อายอุาคาร 3 ปี 9 เดือน 
- อาคาร C2 อายอุาคาร 3 ปี 3 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.23) ไปเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการจ านองเพิ่มหลักทรัพย์ของการจ านอง
โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า 
WHA ลาดกระบงั Phase 2  

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

 
  

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิ 
ที่กองทรัสต์ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 18265 120 1119 กองทรัสต์ 53-0-15.8 53-0-15.8 

2. 8504 83 1271 กองทรัสต์ 10-2-80 10-2-80 

3. 5533 853 33128 กองทรัสต์ 0-2-63.1 0-2-63.1 

4. 5534 76 33129 กองทรัสต์ 0-2-63 0-2-63 
รวม 65-0-21.9 65-0-21.9 
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(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่ตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร  

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 5 หลงั 

สิ่งปลกูสร้างอื่นๆ และทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดิน และอาคารโครงการ 
หมายเหต:ุ 
พืน้ที่หลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่หรือบริษัทร่วม
ทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะเช่าหลังคาดังกล่าวเพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าอาคารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งรอการเปิดประมลูโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของ
หน่วยงานราชการเพื่อเช่าพืน้ที่หลังคา ทัง้นี ้ก่อนจะด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคาผู้ เช่าพืน้ที่หลงัคาจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยการเข้าท าสญัญากบัดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
และอาคารโรงงานโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 115511) เนือ้ที่ดินตามโฉนดรวม 81 
ไร่ 15.9 ตารางวา 

 ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในอาคาร 5 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร 
และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

 ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 94.25 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงั
ไมม่ีผู้ เช่า 

- ในส่วนของ พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านักงาน และพืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
ตกลงจะช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและ
ส านักงาน และเป็นระยะเวลา 25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลังคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าใน
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรัสต์กับ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่   

อายุอาคาร  
(ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 3 ปี  
- อาคาร B  อายอุาคาร 2 ปี 10 เดือน 
- อาคาร C  อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร D  อายอุาคาร 2 ปี 10 เดือน 
- อาคาร E  อายอุาคาร 2 ปี 10 เดือน 
- อาคาร F  อายอุาคาร 2 ปี 7 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.4) ไปเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 
ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 

 

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

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่ตัง้ ต าบลบอ่ตาโล ่อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร  

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 5 หลงั 

สิ่งปลกูสร้างอื่นๆ และทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดิน และอาคารโครงการ 

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิ 

ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิ 

ที่กองทรัสต์ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 115511 169 17520 กองทรัสต์ 81-0-15.9 81-0-15.9 

รวม 81-0-15.9 81-0-15.9 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

หมายเหต:ุ 
พืน้ที่หลงัคาของอาคาร A2 พืน้ที่ประมาณ 10,833.30 ตารางเมตรมีผู้ เช่าเรียบร้อยแล้ว คือ 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จ ากัด ซึ่งบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทร่วมทนุของ
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ที่ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ก าลงั
การผลติ 997.56 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าอาคารตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว  

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยการเข้าท าสญัญากับดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ
การเช่าในท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงานโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892, 28895 (บางส่วน) และ 
28896) ตามสญัญาเช่าที่ดินลงวันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาเช่าที่ดินลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  

 ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในอาคาร 5 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ  61,182 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ  WHA 
Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) 

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ100.00 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคามี
ผู้ เช่าบางสว่นคิดเป็นร้อยละ 40.92 

- ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) ยงัมีผู้
เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ท่ีที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและ
ส านักงาน และเป็นระยะเวลา 25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลังคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรัสต์กับ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่   

อายุอาคาร  
(ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 3 ปี 10 เดือน 
- อาคาร B  อายอุาคาร 2 ปี 11 เดือน 
- อาคาร C  อายอุาคาร 2 ปี 7 เดือน 
- อาคาร D  อายอุาคาร 3 ปี 2 เดือน 
- อาคาร E  อายอุาคาร 2 ปี 5 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าสทิธิการเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงั
น้อย 61) ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 2-11 

 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) 

หมายเหต:ุ นางสขุาวดี กาญจนวฒัน์ นายสืบพงศ์ ทานสมัฤทธ์ิ และนายสง่เกียรติ ทานสมัฤทธ์ิ เป็นผู้อนบุาลของนางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ 

ตามคาสัง่ศาลจงัหวดันนทบรีุ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว คดีหมายเลขแดงที่ 52/2552 

(6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่ตัง้ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร  

สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 3 หลงั 

สิ่งปลกูสร้างอื่นๆ และทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดิน และอาคารโครงการ  

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยการเข้าท าสัญญากับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิในที่ดินและอาคารโรงงานโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนือ้ที่ตาม
โฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิ 
ที่กองทรัสต์ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วันสิน้สุด 
สัญญาเช่า 

1. 28892 
(10137) 

131 
(49) 

4307 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 44-3-10 44-3-10 30 เมษายน 2585 

2. 28895 
(40913) 

135 
(677) 

4308 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 5-2-34 1-2-96 30 เมษายน 2585 

3. 28896 
(7963) 

207 
(25) 

4309 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 22-2-10 22-2-10 30 เมษายน 2585 

รวม 72-3-54 69-0-16  
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในอาคาร 3 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 
ตารางเมตร 

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 48.14 

- ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(สระบรีุ) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะ
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน  หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการระหวา่งกองทรัสต์กบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

อายุอาคาร  

(ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 3 ปี 2 เดือน 
- อาคาร B  อายอุาคาร 2 ปี 7 เดือน 
- อาคาร C  อายอุาคาร 2 ปี 7 เดือน 

ภาระผูกพัน กองทรัสต์น าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ) ไป
เป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี) 

ล าดับ โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิ 
ที่กองทรัสต์ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 50692 182 3405 กองทรัสต์ 14-3-12 14-3-12 

2. 50693 183 3406 กองทรัสต์ 20-0-0 20-0-0 
รวม 34-3-12 34-3-12 
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2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

 กองทรัสต์มุง่เน้นลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ

หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในการเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของ

กองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่  

 สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า และส านกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สิน

อื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ มีพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน้ที่ที่ปรากฏตาม

สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนื่องจากการต่อรองทางการค้า

ในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ท่ีเช่าในบางอาคารมีการตกลงในเง่ือนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าตามสญัญา ทัง้นีก้ารประเมินราคา

ทรัพย์สนิค านวณจากพืน้ท่ีเช่าตามสญัญา กลา่วคือ 62,105.25 ตารางเมตร เป็นส าคญั) พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ

ประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร บนที่ดินตาม

โฉนดประมาณ 66 ไร่ 2 งาน 85  ตารางวา 

 กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า และส านกังาน รวมถึงสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ลาดกระบงั) ตัง้อยู่ที ่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีพืน้ที่เช่า

อาคารประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่า

หลงัคาประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

 ทัง้นี ้ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของสิทธิการเช่า
ช่วงที่ดนิและ
กรรมสิทธ์ิอาคาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร  

พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร 
สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้า-ส านกังาน จ านวน 5 หลงั 

สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ 
ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ โดยการเข้าท าสญัญากบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ
การเช่าช่วงในท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) ตามสญัญาเช่าที่ดิน
ระหว่างเจ้าของที่ดินและบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั ในฐานะผู้ เช่า ลงวนัที่ 25 มีนาคม 
2556 (หนงัสอืสญัญาเช่าที่ดินฉบบัส านกังานที่ดินลงวนัที่ 26 มีนาคม 2556) เนือ้ที่ตาม
โฉนดรวม 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 
4 เดือน (นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ) 

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน 5 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ  64,031.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

ผู้เช่า - จากข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 
100.00 ของพืน้ที่เช่าตามสญัญาเช่า และพืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ท่ีที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี
เข้าลงทนุเป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน (เว้นแต่อาคาร 
A2/1 และ อาคาร G) และเป็นระยะเวลา 25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้
เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว  

- ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม. 5) อาคาร A2/1 ซึง่มีผู้ เช่าระยะสัน้อยูใ่นปัจจบุนั ผู้ให้สญัญาตกลงวา่ ตลอดระยะเวลา 
3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ หากพืน้ที่อาคาร A2/1 ไม่มีผู้ เช่า ผู้ ให้สญัญาตกลง
จะช าระคา่เช่าส าหรับพืน้ท่ีอาคาร A2/1 ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ในอตัราตารางเมตร
ละ 140 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมถึงช าระ ค่าน า้ ค่าไฟ 
คา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ที่อาคาร A2/1
ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่วเสมือนหนึง่วา่ผู้ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระท าการระหว่างกองทรัสต์กับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  (โปรดพิจารณา
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

รายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 
- ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม.5) อาคาร G ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั มีสญัญาเช่าฉบบัที่จะครบก าหนดอายกุารเช่าใน
วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ดงักลา่วแล้ว 
ผู้ เช่าในอาคาร G ไมเ่ช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุาร
เช่า แต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะช าระค่าเช่าส าหรับช่วง
ระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า 
(แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการระหวา่งกองทรัสต์กบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 

อายุอาคาร  
(ณ วันที่  1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร B  อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร C และ D  อายอุาคาร 2 ปี 3 เดือน 
- อาคาร E และ F  อายอุาคาร 2 ปี 
- อาคาร G  อายอุาคาร 2 ปี 8 เดือน 

 
ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

ล าดับ โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตาม
โฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์ WHART

จะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วันสิน้สุดสัญญา
เช่าช่วง 

1. 129645 348 20819 (1) นายศภุโชค มีอ าพล 

(2) นางศศิวมิล มีอ าพล 

(3) นางภทัรพร วรทรัพย์ 

66-2-85 66-2-85 31 มีนาคม 2586 

รวม 66-2-85 66-2-85  

หมายเหต:ุ เนือ้ที่ดินดงักล่าวเป็นเนือ้ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดินที่แท้จริงอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ที่ดินที่ปรากฏ

ตามโฉนดที่ดิน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการรังวดัในขณะที่กองทรัสต์รับโอนสิทธิการเชา่ในที่ดินดงักลา่ว  
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ต าแหน่งที่ตัง้และภาพถ่ายอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)  

ที่ตัง้ : ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ :  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวฯ 6.5 กม. 

นิคมอตุสาหกรรมบางพล ี 8.0 กม. 

  สนามบินสวุรรณภมูิ 15.0 กม. 

 

แผนภาพแสดงเส้นทางและถนนโดยรอบโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
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ภาพแสดงพืน้ที่ภายนอกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
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แผนภาพแสดงทางเข้าออกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.5) 

 

แผนภาพที่ดินและที่ตัง้อาคารภายในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิิตร กม.5) 
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(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของทรัพย์สินและ
กรรมสิทธ์ิที่ ดินและ
อาคาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร  

พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร   
พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานจ านวน 8 หลงั 
สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ 

ลักษณะการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยการเข้าท าสญัญากับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในที่ดินอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ลงทุนในสิทธิกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 
42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 
99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา  

 ลงทนุในกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน 8 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร
รวมประมาณ  95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

ผู้เช่า - ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว แต่
อย่างไรก็ดีหาก ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลังสินค้าและ
ส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนีก้องทรัสต์จะขอให้ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่นช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า กองทรัสต์จะขอให้ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่หลงัคาดงักล่าว โดยดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่จะช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นีใ้นระหวา่งการช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์จะ
ให้สทิธิแก่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเชา่ไมน้่อยกวา่ 
15 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่รับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากว่า
อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) (“สทิธิในการเช่าหลงัคา”)  
เมื่อดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่นใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว 
หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ภายใต้สญัญาตกลงกระท า
การเป็นอนัสิน้สดุลง อยา่งไรก็ดีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 ปีดงักลา่วแล้ว และยงัไม่มี
ผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
อาจขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 10 ปี โดยยงัคงไว้ซึ่งสิทธิใน
การเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว หรือดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่และ/หรือ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นอาจใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาจาก
กองทรัสต์ ทัง้นีเ้ ง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์จะเข้าท ากับ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตอ่ไป 

อายุอาคาร 
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

- อาคาร A  อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร B อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร C อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร D อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร E อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร F อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร G อายอุาคาร 3 ปี 1 เดือน 
- อาคาร AAL  

Phase 1 อายอุาคาร 3 ปี 8 เดือน 
Phase 2  อายอุาคาร 2 ปี 3 เดือน 

ภาระผูกพัน ปัจจบุนัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้จ านองทีด่ิน อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน รวมถึงสิง่
ปลกูสร้างอื่นในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ไว้กบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 1482 3501 5869 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

2. 42151 3502 5870 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

3. 42152 3503 5871 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

4. 42153 3504 5872 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

5. 42154 3505 5873 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

6. 44285 
(12264) 

742 6114 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

0-3-97 0-3-97 

7. 44286 
(12265) 

743 6115 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

1-0-0 1-0-0 

8. 44287 
(12266) 

744 6116 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

1-0-02 1-0-02 

9. 45003 3503 6228 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

0-0-12 0-0-12 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 2-22 

 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เนือ้ที่ดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

10. 45005 3504 6230 บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

0-0-10 0-0-10 

รวม 99-1-51 99-1-51 
 

ต าแหน่งที่ตัง้และภาพถ่ายอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  

ที่ตัง้ : แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ระยะทางโดยประมาณ :  

 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั   4.5 กม. 

  สนามบินสวุรรณภมูิ  6.0 กม. 

แผนภาพแสดงเส้นทางและถนนโดยรอบโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  
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ภาพแสดงพืน้ที่ภายนอกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 
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แผนภาพแสดงทางเข้าออกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 

 

แผนภาพที่ดินและที่ตัง้อาคารภายในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 
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2.1.3 สรุปภาพรวมทรัพย์สินหลักภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  

พืน้ที่เช่าอาคาร 

โครงการ 
เนือ้ท่ีดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 

เนือ้ท่ีดนิท่ี
กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 

รูปแบบการลงทุน 
ทรัพย์สินหลัก 

ท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิ 
ทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน
ในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทรัพย์สินหลักภาย 
หลังการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

อาคาร ท่ีดนิ 
พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน 
โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA 
ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 

35-0-0.0 35-0-0.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 35,318.97 10.32 - - 35,318.97 7.04 

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

74-2-67.0 74-2-67.0 กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่าคงเหลือ 24 ปี 
8 เดือน (นบัจาก 1 ธ.ค. 

59 ถึง 3 ส.ค. 84) 

72,179.48 21.09 - - 72,179.48 14.40 

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

65-0-21.9 65-0-21.9 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 59,835.00 17.48 - - 59,835.00 11.94 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
(ชลหารพิจิตร กม.4) 

81-0-15.9 81-0-15.9 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 80,745.55 23.59 - - 80,745.55 16.10 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
วงัน้อย 61 

69-0-16.0 69-0-16.0 กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่าคงเหลือ 25 
ปี 5 เดือน (นบัจาก 1 

ธ.ค. 59 ถึง 30 เม.ย. 85) 

61,182.00 17.88 - - 61,182.00 12.20 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
สระบรีุ 

34-3-12.0 34-3-12.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 32,986.00 9.64 - - 32,986.00 6.58 

รวม 359-2-32.8  359-2-32.8 
  

342,247.00 100.00 - - 342,247.00 68.26 
ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 
โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

66-2-85.0 66-2-85.0 กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่าคงเหลือ 26 
ปี 4 เดือน (นบัจาก 1 
ธ.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 86) 

- - 64,031.00 40.24 64,031.00 12.77 
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โครงการ 
เนือ้ท่ีดนิ 
ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 

เนือ้ท่ีดนิท่ี
กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 

รูปแบบการลงทุน 
ทรัพย์สินหลัก 

ท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิ 
ทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน
ในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทรัพย์สินหลักภาย 
หลังการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

อาคาร ท่ีดนิ 
พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่า 
อาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ลาดกระบงั) 

99-1-51.0 99-1-51.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ - - 95,110.00 59.76 95,110.00 18.97 

รวม 166-0-36.0 166-0-36.0 
  

- - 159,141.00 100.00 159,141.00 31.74 
รวมทัง้สิน้ 525-2-68.8 525-2-68.8 

  
342,247.00 100.00 159,141.00 100.00 501,388.00 100.00 

พืน้ที่เช่าหลังคา 

โครงการ 
ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิ 

ทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทรัพย์สินหลักภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน 

โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 - - - - - - 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 23,976.30 14.15 - - 23,976.30 8.57 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 50,641.04 29.88 - - 50,641.04 18.11 

โครงการ WHA Mega Logistic Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 68,384.20 40.35 - - 68,384.20 24.46 

โครงการ WHA Mega Logistic Center วงัน้อย 61 26,472.05 15.62 - - 26,472.05 9.47 

โครงการ WHA Mega Logistic Center สระบรีุ - - - - - - 

รวม 169,473.59 100.00 - - 169,473.59 60.61 

ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) - - 50,143.60 45.53 50,143.60 17.93 
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โครงการ 
ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิ 

ทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทรัพย์สินหลักภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่าหลังคา 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) - - 59,986.30 54.47 59,986.30 21.46 

รวม - - 110,129.90 100.00 110,129.90 39.39 

รวมทัง้สิน้ 169,473.59 100.00 110,129.90 100.00 279,603.49 100.00 

พืน้ที่เช่าลานจอดรถ 

โครงการ 
ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิ 

ทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทรัพย์สินหลักภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

พืน้ท่ีลานจอดรถ* 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีลานจอดรถ* 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีลานจอดรถ* 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน 

ไม่มีการรับรายได้จากพืน้ท่ีลานจอดรถ - - - - - - 

ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) - - 2,378.90 63.80 2,378.90 63.80 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) - - 1,350.00 36.20 1,350.00 36.20 

รวม - - 3,828.90 100.00 3,828.90 100.00 

รวมทัง้สิน้ - - 3,828.90 100.00 3,828.90 100.00 
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แผนภาพแสดงเส้นทางและถนนโดยรอบทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

และทรัพย์สินของดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในบริเวณบางนา-ตราด ลาดกระบัง และสมุทรปราการ   

 

หมายเหต:ุ 

 คลงัสินค้าของกองทรัสต์ 
1.  โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 
3.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) (บางส่วน) 
4.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) 
5.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)  
6.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

 คลงัสินค้าของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) 
7.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) : โครงการ Healthcare 
8.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.20) : โครงการ DKSH Consumer, โครงการ DKSH 3M 

 คลงัสินค้าของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ยงัไม่ได้ขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์) 
9.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) (บางส่วน) 
10.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.7) 
11.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) 

 1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

6 

10 

11 
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2.1.4 รายละเอียดของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ลักษณะการถือครอง และการบริหาร

จัดการทรัพย์สิน 

ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นที่กองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี ้

ประกอบด้วยอาคารจ านวนทัง้สิน้ 13 หลงั มีพืน้ที่เช่าอาคารรวม 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ที่ลานจอดรถรวม

ประมาณ 3,828.90 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นท่ีดินซึง่มีเอกสารสทิธ์ิเนือ้ท่ี

ทัง้หมดจ านวน 166 ไร่ 36 ตารางวา ได้แก่ 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)  
สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนดและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ

ทรัพย์สินอื่นๆ ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 

64,031.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากับผู้ เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 

ตารางเมตร โดยมีเหตเุนื่องจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ที่เช่าในบางอาคารมี

การตกลงในเง่ือนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งพืน้ท่ีเช่าอาคารและ

พืน้ที่เช่าตามสญัญา ทัง้นีก้ารประเมินราคาทรัพย์สินค านวณจากพืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 62,105.25 

ตารางเมตร เป็นส าคัญ)  พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 50,143.60  

ตารางเมตร บนท่ีดินซึง่มีเอกสารสทิธ์ิ เนือ้ท่ีจ านวน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  
กรรมสทิธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนดและกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า รวมถึงสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ตัง้อยูท่ี่ 

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 95,110.00 ตาราง

เมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 59,986.30 ตาราง

เมตร บนท่ีดินซึง่มีเอกสารสทิธ์ิ เนือ้ท่ีจ านวน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าของทัง้ 2 

โครงการ ตลอดจนงานระบบตา่งๆ ภายในอาคารจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ

ในทรัพย์สนิดงักลา่วแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

ท าหน้าที่ในการบริหารจดัการท่ีดินและอาคารในโครงการเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตอ่ไป 
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2.1.5  ภาพรวมและลักษณะการด าเนินธุรกิจของโครงการ 

(1)  ลักษณะการด าเนินธุรกิจของโครงการ 

ภาพรวมและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของโครงการ แบง่เป็น 2 ประเภทธุรกิจหลกั ดงันี ้

(1.1) โครงการอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า  

(1.2) โครงการให้เช่าพืน้ที่หลงัคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อ
จ าหนา่ย (Solar PV Rooftop) 

ทัง้นี ้ภายในโครงการอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า ได้มีการให้เช่าพืน้ท่ีจอดรถแก่ผู้ เช่าบางราย รวมถึงการให้เช่าอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัเก็บสนิค้าในคลงัสนิค้า เช่น racks และ pallets ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจของโครงการ
คลงัสนิค้าให้เช่า 

 (1.1)  โครงการอาคารคลังสนิค้าให้เช่า 

 โครงการอาคารคลงัสนิค้า ระดบัพรีเมี่ยม ให้เช่าและบริการ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครัง้ที่สอง รวมจ านวน 

2 โครงการ ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) พืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 64,031.00 
ตารางเมตร 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) พืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 95,110.00 ตาราง
เมตร 

พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมทัง้หมดประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร 

 รูปแบบโครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง เป็นโครงการในรูปแบบ Warehouse 

Farm ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ Ready-Built มาตรฐานสงู เพื่อ

รองรับการเติบโตทางธุรกิจและความต้องการการขยายพืน้ที่เช่าจากกลุม่ลกูค้าปัจจุบนั รวมทัง้รองรับกลุม่

ลกูค้ารายใหม่ที่แม้ว่าจะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ในขณะนี  ้แต่ยงัมีศกัยภาพในการเพิ่มพืน้ที่เช่าและอาจ

ต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต ซึ่งโครงการรูปแบบ Warehouse Farm ที่กองทรัสต์จะเข้า

ลงทนุเพิ่มในครัง้นี ้คือ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)  
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รูปแบบอาคาร 

 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ 
มีอยู่เดิม*1 

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง*2 

รวมพืน้ที่ทรัพย์สิน 
ภายหลังเพิ่มทุน 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

Built-to-Suit    182,462.86  57.75% 74,960.25 48.18% 257,423.11  54.59% 
Ready-Built    133,466.14  42.25% 80,639.00 51.82% 214,105.14  45.41% 

รวมพืน้ที่ที่มีผู้ เช่า 315,929.00 100.00% 155,599.25 100.00% 471,528.25 100.00% 

  ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1  ทรัพย์สนิหลกัที่มีอยู่เดมิ ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 จ านวน 4,566.00 ตาราง

เมตร โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) จ านวน 4,645.00 ตารางเมตร และโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (สระบรีุ) จ านวน 17,107.00 ตารางเมตร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 

 *2  ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.5) จ านวน 1,616.00 ตารางเมตร ซึง่ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 เป็นอาคารท่ีมีผู้ เช่าระยะสัน้อยู่ 

 ลักษณะของโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm 

โครงการ Warehouse Farm ภายใต้ช่ือโครงการ Mega Logistics Center จะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ 

Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าหลกับางกลุม่ที่มีลกัษณะเฉพาะ อาทิเช่น คลงัสินค้าที่มีการควบคมุ

อณุหภมูิ ทัง้ที่มีหลายอณุหภมูิในหนึง่คลงัสนิค้า (Multi-Temperature) และที่เป็นห้องเย็นทัง้อาคาร (Cold Storage) 

เป็นต้น และแบบ Ready-Built มาตรฐานสงู เพื่อรองรับฐานลกูค้ากลุม่ใหม่และเพื่อการด าเนินธุรกิจที่ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดได้ทนัทว่งที  

โครงการ Warehouse Farm นัน้ตอบสนองจากความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนัและที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต โดย

สญัญาเช่าสว่นใหญ่ส าหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาว(รวมระยะเวลาการเช่าตามสิทธิ

ในการตอ่อายสุญัญาเช่า) มากกวา่ 3 ปี ในขณะที่สญัญาเช่าสว่นใหญ่ของโครงการแบบ Ready-Built จะเป็นสญัญา

เช่าระยะสัน้ที่มีอายสุญัญาโดยเฉลี่ย 3 ปี แต่จะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลือกในการต่อสญัญาเช่าได้เช่นเดียวกบั

โครงการแบบ Built-to-Suit  

โครงการ Warehouse Farm ยงัจดัให้มีการให้บริการการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสว่นกลางในโครงการ เช่น ค่าบริการ

รักษาความปลอดภยั คา่ซอ่มแซมถนนและระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการของโครงการ เป็นต้น 

(1.2) โครงการให้เช่าพืน้ที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา
เพื่อจ าหน่าย (Solar PV Rooftop) 
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การให้เช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มครัง้ที่สองนีจ้ะเป็นพืน้ที่หลงัคาของโครงการ  

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) รวมพืน้ที่หลงัคาให้เช่าบนอาคารดงักลา่วประมาณ 

50,143.60 ตารางเมตรและโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) รวมพืน้ที่ให้เช่าหลงัคา

บนอาคารดงักลา่วประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรดงันัน้ พืน้ที่ให้เช่าหลงัคาทัง้ 2 โครงการ รวมทัง้หมด

ประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร 

(2)  กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการคลงัสินค้าอย่างครบวงจร 

รวมทัง้ความสามารถในการสร้างก าไร เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงันัน้ บริษัทฯในฐานะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จึงมีนโยบายในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างสม ่าเสมอและส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนอย่าง

สม ่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์

ลงทนุ และให้ความส าคญัต่อการให้บริการและเอาใจใสแ่ก่ผู้ เช่าในด้านการบริหารจดัการต้นทนุโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้

เช่ามัน่ใจได้ว่าการเช่าโครงการจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของผู้ เช่าและบริหารจดัการ

ด้านโลจิสติกส์ เช่น 

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า/ผู้ เช่าพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพือ่น ามาพฒันาปรับปรุงทรัพย์สนิและ/หรือการ
ให้บริการเพื่อรักษาระดบัคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

 ประเมินและปรับเปลีย่นอตัราคา่เช่าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้องหาผู้ เช่า
ใหมห่รือตอ่อายสุญัญาเชา่กบัผู้ เช่ารายเดมิเพื่อให้มีอตัราการเช่าสงูสดุและเพื่อเพิม่รายได้ของกองทรัสต์และ
มุง่เน้นในการให้บริการท่ีดีและมคีณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

 พฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ 

 เพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิในสว่นท่ีไมเ่ป็น
สาระส าคญั (Minor Repair or Maintenance) 

 ประเมินระดบัการบริการเพื่อพฒันาศกัยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิอยา่งสม ่าเสมอ 
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(2.1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 

(2.1.1)  คุณภาพของโครงการและการตอบสนองความต้องการที่ เฉพาะเจาะจงของผู้เช่า เพื่ อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้เช่า 

 อาคารคลงัสินค้า แบบ Built-to-Suit ถกูออกแบบและพฒันาขึน้ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้ เช่า 

โดยตอบสนองความต้องการเชิงลกึและข้อจ ากดัในด้านตา่งๆ ของผู้ เช่าสงูสดุ ทัง้ในเร่ืองของสถานที่ตัง้ของ

โครงการ รวมถึงรายละเอียดรูปแบบตา่งๆ ที่ผู้ เช่าต้องการ จึงท าให้ผู้ เช่าได้โครงการท่ีตรงตามความต้องการ

ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล โดยรูปแบบโครงสร้างจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการท่ีซบัซ้อนของผู้ เช่าโดยค านงึถึงรายละเอียดในการใช้งานทัง้หมด เช่น รูปแบบการวางต าแหน่งเสา 

ประสิทธิภาพในการรับน า้หนกัของพืน้อาคาร และความสงู (Clear Height) ของอาคารที่เหมาะสมกบัการ

ใช้งานของลกูค้า จ านวนและการวางต าแหนง่ประต ูวางต าแหนง่ส าหรับขนถ่ายสนิค้าและการปรับระดบัพืน้

ให้มีความเรียบ (flatness) ที่เหมาะสมกบัการจดัวางชัน้วางสินค้า (Rack) ระดบัของพืน้อาคารที่เหมาะสม

กบัความสงูของรถขนสง่สนิค้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบระบายอากาศ และ ระบบควบคมุอณุหภมูิดงันัน้ 

โครงการดงักลา่วจึงสามารถตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การเก็บ บรรจุ กระจาย 

และ ผลติสนิค้าภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสมและสามารถควบคมุได้ 

(2.1.2)  คุณภาพของคลังสนิค้าและศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้โครงการฯ สร้างแบบส าเร็จรูป (Ready-

Built) 

บริษัทฯ ได้มีแผนการและกลยทุธ์ในการจดัหาอาคารคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้าสร้างแบบส าเร็จรูป 

(Ready-Built) คุณภาพสงูให้เช่าเพื่อรองรับความต้องการขยายพืน้ที่ของลกูค้าปัจจุบนั  และตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัในการรักษาฐานลกูค้า 

   ตวัอยา่งคณุสมบตัิของโครงสร้างของโครงการ 

 หลังคาเมทัลชีทแบบไร้รอยต่อ : หลงัคาเมทลัชีทแบบไร้รอยต่อ ช่วยลดปัญหารอยร่ัวระหว่างรอย

รอยตอ่หลงัคา 

 หลังคาฉนวนกันความร้อน : วสัดฉุนวนกนัความร้อนที่ติดตัง้ภายใต้หลงัคา ซึ่งประกอบไปด้วยช่อง

อากาศที่ช่วยลดอณุหภมูิภายในอาคาร ท าให้การเก็บรักษาคณุภาพของสนิค้าเป็นไปได้ดีขึน้ 

 ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ : บานเกล็ดช่องระบายอากาศและ bird screen รอบตวัอาคาร 

และการติดตัง้หลงัคาในต าแหนง่ที่สงูกวา่ปกติท าให้การไหลเวียนของอากาศภายในอาคารดีขึน้ 
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 หลักเกณฑ์การจัดการสภาวะแวดล้อม : โครงสร้างขัน้พืน้ฐานในอาคาร เช่น ระบบการกระจาย

สนิค้าตวัคลงัสนิค้าและโรงงานผลติ ได้รับการพฒันาขึน้ตามมาตรฐานสากล ตวัอยา่งเช่น การออกแบบ

โครงสร้างอาคารท่ีลดการสะสมของฝุ่ นและสิง่สกปรก และการป้องกนัปลวกและแมลงเป็นต้น 

 พืน้แบบ Burnished Floor ที่มีความแข็งแรง : โครงสร้างพืน้ท่ีท าจากวสัดคุอนกรีตที่แข็งแรงกวา่วสัดุ

คอนกรีตทัว่ไปอีกทัง้ยงัได้น า Burnished Floor ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุในการเคลอืบเงาพืน้ผิวมาใช้

ในการพฒันาอาคาร ซึง่เทคโนโลยีจะช่วยป้องกนัการเกิดรอยขีดขว่นและรอยถลอกจากการใช้งานหนกั 

และยงัช่วยลดการสะสมของฝุ่ นและการเกิดรอยแตกของพืน้ 

(2.1.3)   บริการที่ครบวงจร 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความพร้อมทัง้ด้านแหล่งเงินทุน  ความรู้

ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัจึงท าให้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถให้บริการที่ครบถ้วน 

ครอบคลมุถึงการออกแบบ จัดการ และแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ให้แก่ลกูค้าในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การ

บริหารจดัการโครงสร้างก่อสร้าง นอกจากนีย้งัรวมไปถึง การจดัการและให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

ต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความซบัซ้อนและเฉพาะเจาะจง ด้วยประสบการณ์การพฒันาโครงการของ

ผู้บริหารของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น การให้บริการแบบครบวงจร (One-stop service) ให้แก่ผู้ เช่า

ระดบัพรีเมี่ยมรวมถึงผลงานที่พิสจูน์แล้วจากการให้บริการครบวงจรกบัลกูค้า  ซึ่งส่วนใหญ่คือ บริษัทข้าม

ชาติที่มีความต้องการท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนกวา่ผู้ เช่าทัว่ไป จึงท าให้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีความโดดเด่น

แตกตา่งจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นๆ 

(2.1.4)  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ ริเร่ิมในการให้บริการเช่าพืน้ที่สร้างอาคาร

คลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานคุณภาพสงูที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานจึงท าให้

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีความเช่ียวชาญในการจดัการและสามารถน าระบบเทคโนโลยีและความรู้ด้าน

ต่างๆ มาใช้ในการออกแบบโครงการ ซึ่งรวมถึงการจัดวางต าแหน่งภายในอาคารและการก่อสร้างที่

เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าของผู้ เช่าให้มีการหมุนเวียนในเวลาที่สัน้ลง 

รวมทัง้ช่วยให้ผู้ เช่าสามารถขนสง่สนิค้าได้รวดเร็วและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ 

(2.2)  กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตัง้ 

 สถานท่ีตัง้ของโครงการอาคารคลงัสนิค้า และศนูย์กระจายสินค้าที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุ และจะเข้าลงทนุ

ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง เป็นท าเลที่ตัง้อยู่ในศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการ
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ของลกูค้า พร้อมช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน ตลอดจนลดต้นทนุทางด้านโลจิสติกส์ให้แก่ลกูค้าได้ สถานท่ีตัง้

ที่ดีนัน้จะต้องตอบสนองเร่ืองค่าขนส่ง และระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคญัที่ใช้ในการตดัสนิประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานด้านโลจิสติกส์ โดยเหตผุลของการ

พิจารณาสถานที่ตัง้ของโครงการนัน้เป็นท าเลที่ตัง้อยู่ในศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  สามารถพิจารณาจาก

ปัจจยัหลกั ดงันี ้

 เส้นทางคมนาคม : ท าเลที่ตัง้โครงการมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสภาพที่ดีสามารถ

เข้าถึงได้ในทกุฤดกูาล รวมทัง้เป็นเส้นทางการเดินทางที่ช่วยให้ผู้ เช่าประหยดัต้นทนุด้านการขนสง่สงูสดุ 

โดยทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองมีท าเลที่ตัง้บริเวณลาดกระบัง ซึ่งเป็น

เส้นทางที่สามารถเข้าถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ หรือท่าเรือแหลมฉบงัได้ง่าย จึงส่งผลให้มี

ความสะดวกในการเดินทางขนส่งและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึง

ต่างประเทศซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีทรัพย์สินที่มี

ท าเลที่ตัง้บริเวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร จงัหวดัสมทุรปราการ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นแหลง่

ศนูย์กลางการขนสง่ส าคญัของประเทศไทย จากที่มีผู้พฒันาโครงการคลงัสินค้ารายใหญ่มากขึน้ เพื่อ

รองรับความต้องการจากผู้ เช่าที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนสง่  

 แหล่งสินค้า : การพฒันาคลงัสินค้า จะเก่ียวข้องโดยตรงกบัสภาพของวงจรสินค้าจากผู้ผลิตไปยงั

ผู้บริโภคผ่านสื่อกลางคือ แหลง่ซือ้ขายต่างๆ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ศนูย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

ปลีก-ค้าส่ง และตลาดซือ้ขายอื่นๆ ดงันัน้ท าเลที่ตัง้ที่ดีจะต้องค านึงถึงต าแหน่งที่สมดุลระหว่างแหล่ง

สินค้ากบัตลาดซือ้ขาย และสมดลุระหว่างแหล่งผลิตที่มีก าลงัการผลิตที่มากน้อยต่างกนั ซึ่งจะช่วยให้

กระบวนการกระจายสนิค้าเกิดคา่ใช้จ่ายที่น้อยที่สดุ และยงัเป็นการสะดวกในการติดตอ่ธุรกิจอีกด้วย 

 
(3)  ลักษณะลูกค้าของโครงการ 

(3.1)  ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสนิค้าจากทัง้ในและต่างประเทศ 

ผู้ เช่ากลุ่มนีเ้ช่าอาคารคลงัสินค้าเพื่อเก็บและกระจายสินค้าไปยงัลูกค้าและผู้บริโภคทัง้ในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และภมูิภาคตา่งๆของประเทศไทย ตลอดจนในระหว่างภมูิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้วย ทัง้นี ้โครงการอาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุ 

และจะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานที่ซับซ้อนได้เต็ม

รูปแบบของลกูค้า เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคญัต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและต้นทุน

ด้านโลจิสติกส์โดยรวมของผู้ เช่ากลุม่นี ้
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 กลุ่มผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศซึง่มคีวามต้องการและตระหนกัถึงความส าคญัของ

ศนูย์กระจายสินค้าที่มีความซบัซ้อน และมีคุณภาพสงู ความแข็งแกร่งของพืน้อาคารที่สามารถทนต่อ

การรับน า้หนกั รูปแบบของการจดั floor plan และการจดัวางระยะห่างของเสาให้เหมาะสมกบัการใช้

งาน ระบบระบายอากาศและระบบควบคมุอณุหภมูิ นอกจากนีบ้ริษัทข้ามชาติเหลา่นีย้งัต้องการความ

เช่ือมัน่ในด้านคณุภาพ และการให้บริการ ภายหลงัเข้าใช้พืน้ท่ีเช่า  

 กลุ่มผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นกลุ่มผู้ เช่าที่เห็นความส าคัญและต้องการพฒันา

ระบบโลจิสติกส์ ที่ผา่นมากลุม่ผู้ เช่าเหลา่นีจ้ะท าการสร้างและจดัการคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า

ด้วยตวัเอง อยา่งไรก็ตามแนวโน้มรูปแบบการลงทนุเพื่อจดัเก็บและบริหารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า 

และโรงงานได้มีการปรับเปลีย่นจากการลงทนุเอง ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงู ต้องอาศยัความเช่ียวชาญ และ

มีความยืดหยุน่ต ่า โดยพฒันามาอยูใ่นรูปแบบของใช้บริการของบคุคลภายนอก (outsource) (แนวโน้ม

ดงักลา่วเกิดขึน้ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และ ประเทศอื่นๆ) เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนัให้ทดัเทียมนานาชาติการเจริญเติบโตของธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการด้านโลจิ

สติกส์ (Third Party Logistics providers: 3PLs) มีแนวโน้มที่สงูขึน้ ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าประเภทดงักลา่ว

ของโครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มครัง้ที่สองนี ้เช่น บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) 

จ ากดัเป็นต้น 

(3.2)  ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Third Party Logistics providers: 3PLs) 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชัน้น าจากต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารและจัดการด้านโลจิ

สติกส์โดยท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการกระจายสินค้าและการขนส่งที่ไม่ใช่ธุรกิจหรือความสามารถหลกัของ

บริษัทเจ้าของสินค้า โดยบริษัทเหลา่นีจ้ะเป็นผู้ลงทนุในการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้านบัตัง้แต่การ

จดัหาพาหนะขนส่ง การจดัหาคลงัสินค้า การจัดหาบุคลากรปฏิบตัิงาน อุปกรณ์ และระบบสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงาน เป็นต้นทัง้นี ้กลุ่มลกูค้าประเภทดงักล่าวของโครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มครัง้ที่ สองนี ้

เช่น บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั และ บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น  
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พืน้ที่เช่าคลังสนิค้าและสดัส่วนการเช่า 

แยกตามประเภทประเภทผู้เช่า อายุคงเหลือของสัญญาเช่า และลักษณะของคลังสินค้า 

ตารางแสดงพืน้ท่ีเชา่อาคารและสดัสว่นการเช่าแยกตามสญัชาตขิองผู้ เชา่/บริษัทแมข่องผู้ เช่า 

สัญชาติของผู้เช่า/ 
บริษัทแม่ของผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลักที่มีอยู่เดิม*1 
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง*2 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ไทย 100,974.55 31.96 93,138.25 59.86 194,112.80 41.17 
ญ่ีปุ่ น 108,875.06 34.46 23,759.00 15.27 132,634.06 28.13 
เอเชีย*3 49,886.66 15.79 14,512.00 9.33 64,398.66 13.66 
ยโุรป 32,495.35 10.29 0.00 0.00 32,495.35 6.89 

สหรัฐอเมริกา 23,697.38 7.50 24,190.00 15.55 47,887.38 10.16 
รวม 315,929.00 100.00 155,599.25 100.00 471,528.25 100.00 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1  ทรัพย์สนิหลกัที่มีอยู่เดมิ ไมร่วมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 จ านวน 4,566.00 ตารางเมตร 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) จ านวน 4,645.00 ตารางเมตร และโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ) จ านวน 17,107.00 ตารางเมตร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 

 *2  ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.5) จ านวน 1,616.00 ตารางเมตร ซึง่ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 เป็นอาคารท่ีมีผู้ เช่าระยะสัน้อยู ่  

  *3  ไม่นบัรวมผู้ เช่าท่ีมีสญัชาตไิทยและญ่ีปุ่ น 

 

แผนภมูิแสดงสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าอาคารแยกตามสญัชาติของผู้ เชา่/บริษัทแมข่องผู้ เชา่

 
 

ไทย 
53.,6% 

ญ่ีปุ่ น 
15.21% 

เอเชีย* 
3.99% 

สหรัฐอเมริกา 
15.55% 

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ไทย 
41.11% 

ญ่ีปุ่ น 
2,.19% 

เอเชีย 
19.66% 

ยโุรป 
6.,3% 

สหรัฐอเมริกา 
15.16% 

ทรัพย์สินทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
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ตารางแสดงพืน้ท่ีเชา่อาคารและสดัสว่นการเช่าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เชา่ 

สัญชาติของผู้เช่า/ 
บริษัทแม่ของผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลักที่มีอยู่เดิม*1 
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง*2 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ผู้ ให้บริการโลจสิติกส์ (3PLs) 159,214.96 50.40 48,583.00 31.22 207,797.96 44.07 
ผู้ผลติและโรงงานอตุสาหกรรม 70,865.69 22.43 16,603.00 10.67 87,468.69 18.55 
ผู้ผลติสินค้าอปุโภคบริโภคทีใ่ช้
แล้วหมดไปอยา่งรวดเร็ว (Fast 
Moving Consumer Goods) 

85,848.35 27.17 90,413.25 58.11 176,261.60 37.38 

รวม 315,929.00 100.00 155,599.25 100.00 471,528.25 100.00 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1  ทรัพย์สนิหลกัที่มีอยู่เดมิ ไมร่วมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 จ านวน 4,566.00 ตารางเมตร 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) จ านวน 4,645.00 ตารางเมตร และโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ) จ านวน 17,107.00 ตารางเมตร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า  

 *2  ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.5) จ านวน 1,616.00 ตารางเมตร ซึง่ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 เป็นอาคารท่ีมีผู้ เช่าระยะสัน้อยู ่  

 

แผนภมูิแสดงสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าอาคารแยกตามประเภทธุรกิจของผู้ เช่า 

 
 

 

 

31.22% 

10.67% 
58.11% 

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (9PLs) 

ผู้ผลิตและโรงงานอตุสาหกรรม 

ผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีใช้แล้วหมดไปอยา่งรวดเร็ว (Fast 
Moving Consumer Goods) 

44.07% 

18.55% 

37.38% 

ทรัพย์สินทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (9PLs) 

ผู้ผลิตและโรงงานอตุสาหกรรม 

ผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีใช้แล้วหมดไปอยา่งรวดเร็ว (Fast 
Moving Consumer Goods) 
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ตารางแสดงรายช่ือผู้ เชา่หลกัที่มพีืน้ท่ีเช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

ล าดับ 
รายช่ือผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลักที่มีอยู่เดิม 
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน 
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดภายหลัง 
การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

1 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิง้  

(ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท โอสถสภา จ ากดั 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

3 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั*1 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 

จ ากดั 
บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย 

จ ากดั 
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิง้  

(ไทยแลนด์) จ ากดั 

5 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั*2 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากดั 

6 
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั  

บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์
ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั*3 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  

7 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ 

จ ากดั 
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ดีเคเอสเอช   
(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ 

จ ากดั  
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)*4 บริษัท โอสถสภา จ ากดั 

9 บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์
ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั*3 

10 
บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์
ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั*3 

บริษัท โอโอซีแอล โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั*1 

สัดส่วนพืน้ที่เช่ารวม
(ร้อยละ)*5 

88.00 97.24 67.30 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1 ช่ือคูส่ญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ บริษัท ไบโอ คอนซูเมอร์ จ ากัด ซึง่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท 

จ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559  
 *2 ณ ปัจจุบัน สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั (ส าหรับสญัญาเช่าท่ีจะก าลงัจะครบก าหนดสญัญาและ
สญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้าเพิ่มเตมิ) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ  

 *3 ช่ือคูส่ญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท เอ็กซ์
พีโอ โลจิสตกิส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  

 *4 ช่ือคู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท ซีโอแอล 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 

 

http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
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ตารางแสดงพืน้ท่ีเชา่อาคารและสดัสว่นการเช่าแยกตามอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า 

อายุคงเหลือของ

สัญญาเช่า 

ทรัพย์สินหลักที่มีอยู่เดิม*1 
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน 

ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง*2 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดภายหลัง 

การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

พืน้ที่เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

สัญญา 

พืน้ที่เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

สัญญา 

พืน้ที่เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

สัญญา 

ไมเ่กิน 1 ปี 108,317.76  34.29% 13 26,283.00  16.89% 3 134,600.76  28.55% 16 

มากกวา่ 1 ถึง 3 ปี 53,097.38  16.81% 6 71,289.00  45.82% 7 124,386.38  26.38% 13 

มากกวา่ 3 ถึง 5 ปี 19,944.99  6.31% 1 9,747.00  6.26% 1 29,691.99  6.30% 2 

มากกวา่ 5 ปี 134,568.87  42.59% 7 48,280.25  31.03% 3 182,849.12  38.78% 10 

รวม 315,929.00 100.00 27 155,599.25 100.00 14 471,528.25 100.00 41 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1  ทรัพย์สนิหลกัที่มีอยู่เดมิ ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 จ านวน 4,566 ตารางเมตร 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) จ านวน 4,645.00 ตารางเมตร และโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ) จ านวน 17,107.00 ตารางเมตร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 

 *2  ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.5) จ านวน 1,616.00 ตารางเมตร ซึง่ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 เป็นอาคารท่ีมีผู้ เช่าระยะสัน้อยู ่

 
 

แผนภมูิแสดงสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าอาคารแยกตามอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า 
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ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุ 
ในการเพ่ิมทนุครัง้ที่สอง 

ทรัพย์สินทัง้หมดภายหลงั 
การเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
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ตารางแสดงพืน้ท่ีเชา่อาคารและสดัสว่นการเช่าแยกตามลกัษณะคลงัสนิค้า 

รูปแบบอาคาร 

 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ 
มีอยู่เดิม*1 

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง*2 

รวมพืน้ที่ทรัพย์สิน 
ภายหลังเพิ่มทุน 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

พืน้ที่เช่าอาคาร 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่
เทยีบกับพืน้ที่
เช่าทัง้หมด 

Built-to-Suit    182,462.86  57.75% 74,960.25 48.18% 257,423.11  54.59% 
Ready-Built    133,466.14  42.25% 80,639.00 51.82% 214,105.14  45.41% 

รวมพืน้ที่ที่มีผู้ เช่า 315,929.00 100.00% 155,599.25 100.00% 471,528.25 100.00% 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ  *1  ทรัพย์สนิหลกัที่มีอยู่เดมิ ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 จ านวน 4,566 ตารางเมตร 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) จ านวน 4,645.00 ตารางเมตร และโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ) จ านวน 17,107.00 ตารางเมตร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 

 *2  ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.5) จ านวน 1,616.00 ตารางเมตร ซึง่ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 เป็นอาคารท่ีมีผู้ เช่าระยะสัน้อยู ่

 
 
 

 

แผนภมูิแสดงสดัสว่นพืน้ท่ีเช่าอาคารแยกตามลกัษณะคลงัสนิค้า 
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ทรัพย์สินทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
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(4)  ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

 ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์มีอยูเ่ดิม และจะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง มีรายละเอียดของผู้ เช่าแต่ละโครงการ ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 (ซึ่งเป็นวนัที่กองทรัสต์

คาดวา่จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง) ดงันี ้

(4.1)  พืน้ที่เช่าอาคาร   

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่าตามสัญญา  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ
เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

ลักษณะอาคาร 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย ณ 
วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของ 
สัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 

วันที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์มีอยู่เดิม 

1.  โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2  
Phase 1 บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 18,155.97 3.64 Built-to-Suit 100.00 30 กนัยายน 2564 4 ปี 10 เดือน 

Phase 2 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  12,597.00 2.52 Ready-Built 100.00 14 มีนาคม 2568 8 ปี 3.5 เดือน 

อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 4,566.00 0.92 - *1 - - 

 
รวม 35,318.97 7.08  87.07 

 
5 ปี 5 เดือน 

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 
อาคาร A,B บริษัท ฮิตาช ิทรานสปอร์ต ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,944.99 3.99 Built-to-Suit 100.00 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 

อาคาร C 
บริษัท เอพีแอล โลจิสตคิส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

4,337.69 0.87 Ready-Built 100.00 31 ธนัวาคม 2559 1 เดือน 

อาคาร D บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย)*2 4,337.69 0.87 Ready-Built 100.00 14 สิงหาคม 2560 8.5 เดือน 

อาคาร E บริษัท เคอร่ี โลจิสตคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 0.87 Ready-Built 100.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่าตามสัญญา  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ
เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

ลักษณะอาคาร 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย ณ 
วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของ 
สัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 

วันที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

อาคาร F บริษัท ยเูซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 0.87 Ready-Built 100.00 31 สิงหาคม 2561 1 ปี 9 เดือน 

อาคาร G บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 4,692.69 0.94 Ready-Built 100.00 31 พฤษภาคม 2560 6 เดือน 

อาคาร H บริษัท ยเูซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 0.87 Ready-Built 100.00 25 เมษายน 2562 2 ปี 5 เดือน 

อาคาร I,J บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,853.35 5.18 Built-to-Suit 100.00 15 มกราคม 2560 1.5 เดือน 

 
รวม 72,179.48 14.46  100.00 

 
8.5 เดือน 

3.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 
อาคาร A1, A2, 
B2, B3, C2 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 44,813.00 8.97 Built-to-Suit 100.00 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 

อาคาร B1 บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 7,569.00 1.52 Built-to-Suit 100.00 31 พฤษภาคม 2564 4 ปี 6 เดือน 

อาคาร C1 บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย)*2 7,453.00 1.49 Ready-Built 100.00 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 

 
รวม 59,835.00 11.98  100.00 

 
1 ปี 9 เดือน 

4.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.4) 
อาคาร A1, A2/1 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 19,277.55 3.86 Built-to-Suit 100.00 30 พฤศจิกายน 2562 3 ปี 

อาคาร A2/2 บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั 2,079.00 0.42 Ready-Built 100.00 31 ธนัวาคม 2559 1 เดือน 

อาคาร A2/2 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 2,041.00 0.41 - *3 - - 

อาคาร A3/1 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 6,303.00 1.26 Ready-Built 100.00 28 กมุภาพนัธ์ 2570 10 ปี 3 เดือน 

อาคาร A3/2 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 2,604.00 0.52 - *3 - - 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่าตามสัญญา  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ
เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

ลักษณะอาคาร 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย ณ 
วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของ 
สัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 

วันที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

อาคาร B 1/1, 
B1/2,B2, D2 

บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั 16,897.00 3.38 Ready-Built 100.00 31 ตลุาคม 2560 11 เดือน 

อาคาร C บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 9,880.00 1.98 Built-to-Suit 100.00 31 มกราคม 2560 2 เดือน 

อาคาร D1 บริษัท ยเูซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,990.00 1.00 Ready-Built 100.00 31 มีนาคม 2560 4 เดือน 

อาคาร E1 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั 7,366.00 1.48 Ready-Built 100.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 

อาคาร E2 บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 2,460.00 0.49 Ready-Built 100.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 

อาคาร F บริษัท ไททัน่-วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสตกิส์ จ ากดั 6,848.00 1.37 Ready-Built 100.00 30 มิถนุายน 2560 7 เดือน 

 รวม 80,745.55 16.17  94.25  1 ปี 10 เดือน 
5.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) 
อาคาร A บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั - Mar 15,364.00 3.07 Built-to-Suit 100.00 31 มกราคม 2560 2 เดือน  

อาคาร A1, A2 
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบลิ ฟอร์เวร์ิดดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

6,642.00 1.33 Ready-Built 100.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 

อาคาร B 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั - 
Ambient 

3,908.00 0.78 Built-to-Suit 100.00 31 ธนัวาคม 2561 2 ปี 1 เดือน 

อาคาร B 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั - 
Hazardous 

1,818.00 0.36 Built-to-Suit 100.00 31 ธนัวาคม 2561 2 ปี 1 เดือน 

อาคาร C, D และ 
E 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 33,450.00 6.70 Ready-Built 100.00 30 มิถนุายน 2560 7 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่าตามสัญญา  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ
เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

ลักษณะอาคาร 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย ณ 
วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของ 
สัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 

วันที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

 รวม 61,182.00 12.24  100.00  7 เดือน 
6.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี) 

อาคาร A บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 15,879.00 3.18 Built-to-Suit 100.00 20 ตลุาคม 2559 *4 

อาคาร B และ C อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 17,107.00 3.42 - *3 - - 
 รวม 32,986.00 6.60  48.14  1 ปี 5 เดือน 

รวมพืน้ท่ีเช่าท่ีจะลงทุนอยู่เดมิ (เฉพาะส่วนท่ีมีผู้เช่า) 309,512.31 61.97  92.31   
รวมพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดท่ีลงทุนอยู่เดมิ 342,247.00 68.52     

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
7.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.5) 

อาคาร A1/1 บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 3,136.00 0.63 Ready-Built 100.00 31 ธนัวาคม 2560 1 ปี 1 เดือน 

อาคาร A1/2 บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,629.00 0.32 Ready-Built 100.00 31 ธนัวาคม 2560 1 ปี 1 เดือน 

อาคาร A2/1 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 1,616.00 0.32 - *5 - - 

อาคาร A2/2 บริษัท ซีโน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 3,080.00 0.62 Ready-Built 100.00 31 ตลุาคม 2561 1 ปี 11 เดือน 

อาคาร B บริษัท ซีโน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 7,156.00 1.43 Ready-Built 100.00 30 มิถนุายน 2561 1 ปี 7 เดือน 

อาคาร C1, C2 บริษัท ซีโน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 22,924.25 4.59 Built-to-Suit 100.00 31 กรกฎาคม 2572 12 ปี 8 เดือน 

อาคาร D1, D2 บริษัท ซีโน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 6,028.00 1.21 Built-to-Suit 100.00 31 กรกฎาคม 2572 12 ปี 8 เดือน 

อาคาร E, F บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)*6 9,380.00 1.88 Built-to-Suit 100.00 31 กรกฎาคม 2560 8 เดือน 

อาคาร G บริษัท ยเูซ็น โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,156.00 1.43 Ready-Built 100.00 31 สิงหาคม 2560 9 เดือน 
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เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
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ลักษณะอาคาร 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย ณ 
วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของ 
สัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 

วันที่กองทรัสต์คาดว่า
จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

 รวม 62,105.25 12.43  97.40  6 ปี 5 เดือน 
8.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 

อาคาร A บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั*7 20,025.00 4.01 Built-to-Suit 100.00 31 ตลุาคม 2561 1 ปี 11 เดือน 

อาคาร B บริษัท โอสถสภา จ ากดั 9,747.00 1.95 Ready-Built 100.00 14 กมุภาพนัธ์ 2562  2 ปี 2.5 เดือน 

อาคาร C บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 9,747.00 1.95 Ready-Built 100.00 31 สิงหาคม 2561 1 ปี 9 เดือน 

อาคาร D1 บริษัท โอโอซีแอล โลจิสตคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,696.00 0.94 Ready-Built 100.00 15 กมุภาพนัธ์ 2561 1 ปี 2.5 เดือน 

อาคาร D2/1 บริษัท โอสถสภา จ ากดั 2,326.00 0.47 Ready-Built 100.00 14 กมุภาพนัธ์ 2562  2 ปี 2.5 เดือน 

อาคาร D2/2 บริษัท วสิด้อม โลจิสติกส์ โซลชูัน่ จ ากดั 2,725.00 0.55 Ready-Built 100.00 31 กรกฎาคม 2565 5 ปี 8 เดือน 

อาคาร E บริษัท โอสถสภา จ ากดั 9,747.00 1.95 Ready-Built 100.00 14 กมุภาพนัธ์ 2562  2 ปี 2.5 เดือน 

อาคาร F1, F2 บริษัท แอลเอฟ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั*8 9,747.00 1.95 Ready-Built 100.00 30 มิถนุายน 2564 4 ปี 7 เดือน 

อาคาร G 
บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสตกิส์ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั*2  

9,747.00 1.95 Ready-Built 100.00 14 ตลุาคม 2560 10.5 เดือน 

อาคาร AAL  
Phase 1 

บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั*9 12,114.00 2.42 Built-to-Suit 100.00 31 สิงหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 

อาคาร AAL  
Phase 2 

บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั 4,489.00 0.90 Built-to-Suit 100.00 31 สิงหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 

  รวม 95,110.00 19.04  100.00  3 ปี 0.5 เดือน 
รวมพืน้ท่ีเช่าที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  155,599.25 31.15  98.97   
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เช่าของผู้เช่า
ต่อพืน้ท่ีเช่า
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(ร้อยละ) 
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อัตราการเช่า
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วันที่กองทรัสต์
คาดว่าจะเข้า

ลงทุนในการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่สอง  
(ร้อยละ) 
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สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ 
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เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
(โดยประมาณ) 

(เฉพาะส่วนท่ีมีผู้เช่า) 
รวมพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 157,215.25 31.48     

รวมพืน้ท่ีเช่าภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
 (เฉพาะส่วนท่ีมีผู้เช่า) 

465,111.56 94.41 
 

94.41   

รวมพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 499,462.25 100.00     
ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ *1 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ตกลงช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าของอาคารคลงัสินค้าและส านักงานจ านวน  4,340 ตารางเมตร ในอตัราตารางเมตรละ 165 

บาทตอ่เดือน ตัง้แตว่นัที่ 15 ธันวาคม 2557 จนถึงวนัที่ 14 ธันวาคม 2560 หรือจนกวา่จะมีผู้ เชา่ในชว่งเวลาดงักลา่ว 
 *2 ชื่อคู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 
 *3 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว ในอตัราตารางเมตรละ 160 บาทตอ่เดือน ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) และในอตัราตารางเมตรละ 155 บาทตอ่เดือน ส าหรับ
โครงการ Mega Logistics Center (สระบรีุ) เป็นเวลา 3 ปี นบัแตว่นัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพ่ิม  เว้นแตใ่นชว่ง 3 ปี ดงักลา่ว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่
ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ได้เข้าท ากบัดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 *4 อยูร่ะหวา่งการตอ่อายสุญัญาเชา่ 
 *5 ปัจจุบนับริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าสัญญาเช่าระยะสัน้ หากในช่วงระยะเวลา 3 ปี พืน้ที่เช่าอาคารดังกล่าวไม่มีผู้ เช่า กองทรัสต์จะขอให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่  ช าระคา่เชา่ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติม เป็นระยะเวลา 3 ปี  หรือจนกว่าจะมีผู้
เชา่ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์จะเข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตอ่ไป 

 *6 ชื่อคูส่ญัญาตามสญัญาเชา่อาคารคือ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2558 
 *7 ชื่อคูส่ญัญาตามสญัญาเชา่อาคารคือ บริษัท ไบโอ คอนซเูมอร์ จ ากดั ซึง่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2559 
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 *8 ณ ปัจจบุนั สญัญาเชา่อาคารคลงัสินค้า ระหวา่ง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ส าหรับสญัญาเชา่ที่จะก าลงัจะ
ครบก าหนดสญัญาและสญัญาเชา่อาคารคลงัสินค้าเพิ่มเติม) อยูใ่นระหวา่งการรอการลงนาม ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

 *9 ชื่อคูส่ญัญาตามสญัญาเชา่อาคาร AAL Phase 1 คือ บริษัท เอ เอ แอล จ ากดั ซึง่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากัด  เม่ือวนัที่ 3 มิถนุายน 
2556 

 

(4.2) พืน้ที่เช่าหลังคา ส าหรับโครงการผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหนา่ย (Solar PV Rooftop) 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของ 
ผู้เช่าต่อพืน้ท่ีเช่า

ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉล่ีย  
ณ วันท่ีกองทรัสต์  

คาดว่าจะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะ
เข้าลงทุนในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่สอง  

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

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ ากดั 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ ากดั 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั 

23,976.30 14.15 100.00 29 เมษายน 2582*1 22 ปี 5 เดือน 

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

 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บริษัทร่วม
ทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

50,641.04 29.88 *2 31 ตลุาคม 2582 22 ปี 11 เดือน 

3.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.4) 

 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 68,384.20 40.35 *3 *3 *3 
4.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 17 
จ ากดั 

9,121.00 5.38 100.00 6 สิงหาคม 2582 22 ปี 8 เดือน 

 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 17,351.05 10.24 *3 *3 *3 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของ 
ผู้เช่าต่อพืน้ท่ีเช่า

ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉล่ีย  
ณ วันท่ีกองทรัสต์  

คาดว่าจะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะ
เข้าลงทุนในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่สอง  
รวม 169,473.59 100.00      

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
5.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.5) 

 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 50,143.60 0.00 *4 - - 

6.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 
 อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 59,986.30 0.00 *5 - - 

รวม 110,129.90 100.00       

รวมพืน้ท่ีเช่าหลังคาทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 279,603.49 100.00    

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
หมายเหต:ุ *1 ระยะเวลาการเช่า 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมต้นระยะเช่าคือวนัที่ผู้เช่าเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงเป็น

วนัที ่30 เมษายน 2557 
 *2 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ตกลงช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ ส าหรบัพืน้ทีที่ย่งัไม่มีผู้เช่าเป็นระยะเวลา 25 ปี (ส้ินสุดสญัญาเช่าวนัที่ 31 ตุลาคม 2582) นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกหรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ในอตัราค่าเช่าที่ 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี ทัง้นี ้
เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์เข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 *3 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์ ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุนครั้งที่หน่ึง
หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ในอตัราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอตัราค่าเช่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการทีก่องทรสัต์ได้เข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 *4 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้เช่าหลงัคาดงักล่าว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์เป็นระยะเวลา 
25 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุ ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาท ปรบัค่าเช่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ได้เข้าท ากบั 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
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 *5 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้เช่าหลงัคาดงักล่าว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์เป็นระยะเวลา 
15 ปี (และสิทธิในการขอช าระค่าเช่าต่อไปอีก 10 ปี) นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรัสต์เข้าลงทุน ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาท ปรับค่าเช่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ได้เข้าท ากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 

(4.3) พืน้ที่เช่าลานจอดรถ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่ให้เช่าแก่ผู้ เช่าคลงัสนิค้า  

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของ 
ผู้เช่าต่อพืน้ท่ีเช่า

ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉล่ีย  
ณ วันท่ีกองทรัสต์  

คาดว่าจะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

(ร้อยละ) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะ
เข้าลงทุนในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่สอง  

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์มอียู่เดิม 
 (ไม่มี) 

 
    

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
5.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.5) 

 บริษัท ซีโน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 2,378.90 63.80 100.00 31 กรกฎาคม 2572 12 ปี 8 เดือน 
6.  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 

 บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั 1,350.00 36.20 100.00 31 สิงหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 

รวมพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 3,728.90 100.00    

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
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(5)  ช่องทางในการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

การจัดหาลูกค้าจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ารวมถึงต้องอาศัยช่ือเสียงและ

ประสบการณ์การท างานในอดีตที่สัง่สมมาเป็นระยะเวลานาน ทัง้นี ้ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ มีช่องทางหลกัในการจดัหาผู้ เช่า ได้แก่ 

 การประมลูงาน - ลกูค้าที่สนใจจะติดต่อ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยตรงเพื่อให้เข้าร่วมประมลูงานแข่งกบั
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่น ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีแผนการลงทนุครัง้แรก หรือ
ต้องการขยายหรือปรับปรุงงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  โดยลกูค้าจะพิจารณาจากผลงานที่
ผา่นมาในอดีต และติดตอ่ให้บริษัทฯยื่นซองประมลูงาน 

 การอ้างอิง(Referral) และการขยายพืน้ท่ีเช่าของกลุม่ลกูค้าปัจจบุนั การสง่เสริมการขายที่ได้ผลอย่างชดัเจน คือ 
ผลงานในอดีต เนื่องจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ เช่า คือ หวัใจส าคญัส าหรับการสง่เสริมการขาย 
 

(6)  กิจกรรมทางการตลาด 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีการจดัท ากิจกรรมการสง่เสริมการตลาดที่ส าคญัอื่นๆ 

เช่น การติดต่อเสนองานกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่างๆ เช่น นิคมอตุสาหกรรม 

หนว่ยงานรัฐบาล สถานทตู ส านกังานการค้า และตวักลางอื่นๆ นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันาสื่อเพื่อสง่เสริมการตลาด

อื่นๆ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารกลุ่มลกูค้าโดยตรง อนัได้แก่ สิ่งพิมพ์เอกสารเชิญชวน การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของ

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น แผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมงานสมัมนา และการประชุม

ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
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2.1.6  ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์  

ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สิน 

อัตราการเช่าเฉลี่ย*1 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่อาคารให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

รายได้ค่าเช่า*2 
(ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

2557 2558 
งวดหกเดือน

สิน้สุด  
30 มิ.ย. 2559 

2557 2558 
งวดหกเดือน

สิน้สุด  
30 มิ.ย. 2559 

2557 2558 
งวดหกเดือน

สิน้สุด  
30 มิ.ย. 2559 

2557 2558 
งวดหกเดือน

สิน้สุด  
30 มิ.ย. 2559 

โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.5)*3 
-สิทธิการเชา่ที่ดิน(อายคุงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน)*4 
และกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

73.24 94.77 100.00 45,488.25 58,860.25 62,105.25 40.86 117.72 65.63 34.80 110.75 62.07 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)*5 
-กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคาร 

30.57 78.81 100.00 29,075.00 74,954.00 95,110.00 31.54 75.11 77.41 30.49 73.22 74.55 

รวม    74,563.25 133,814.25 157,215.25 72.40 192.83 144.09 65.28 183.97 136.62 
ทีม่า : ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  
หมายเหต:ุ  *1  อตัราการเช่าเฉล่ียค านวณจากพืน้ท่ีท่ีมีผู้ เช่า ณ วนัสิน้งวด หารด้วยพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดในปัจจบุนั  

 *2  รายได้คา่เชา่และคา่บริการจากพืน้ท่ีเช่าอาคาร โดยไม่รวม รายได้จากพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ rack, tunnel และ pallets 
 *3  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) อาคารหลงัแรกสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิน้ทัง้โครงการประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 *4  อายคุงเหลือของสทิธิการเช่าท่ีดนิของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) นบัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีกองทรัสต์คาดว่าจะลงทนุในทรัพย์สนิหลกัในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  
 *5  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) อาคารหลงัแรกสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิน้ทัง้โครงการประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 

จากผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิในปี 2558 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2557 
เนื่องจากทรัพย์สนิสว่นใหญ่สร้างเสร็จสิน้และเปิดให้เช่าทัง้โครงการในปี 2557 โดยมีค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.5) คา่พนกังานรักษาความปลอดภยั และคา่เบีย้ประกนัภยั เป็นต้น 
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2.1.7  การประกันภยัในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

 ปัจจบุนั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ท าประกนัภยัทรัพย์สนิของโครงการไว้ มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) กรมธรรม์ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ ออกโดยบริษัท สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัท 

ฟอลคอนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผู้ รับประกนั โดยมีระยะเวลาประกนัภยัประมาณ 1 ปี  นบัแต่วนัที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์

ดงันี ้

 - โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) จ านวน 990.976 ล้านบาท  

 - โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) จ านวน 1,265.552 ล้านบาท 

ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยัรวมถึงสิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (รวมรากฐานของโครงสร้าง) Solar Rooftop 

รวมทัง้สว่นปรับปรุงตอ่เติม โครงสร้าง ภมูิสถาปัตย์ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ป้อมยามอาคารโรง/

ลานจอดรถ โรงอาหาร ประตู รัว้ ก าแพง ศาลพระภูมิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ส านกังาน ทอ่ระบาย

น า้หรืออโุมงค์สง่น า้ ทางสญัจร ทางเท้า ถนน บอ่น า้ ทอ่สง่ ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่ต้ดิน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เสา

อากาศ จานดาวเทียม ระบบไฟฟ้า รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบประปา ระบบ

โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ แผ่นป้าย

โฆษณาทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร ทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของผู้ เอาประกนัภยัหรืออยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ เอาประกนัภยั ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม.5) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ทัง้หมด  

(2) กรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก ออกโดยบริษัท สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัท ฟอลคอนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผู้ รับประกนั โดยมีระยะเวลาประกนัภยัประมาณ 1 ปี  

นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยครอบคลุมความรับผิด

จ านวน 50,000,000 บาทตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ และ 200,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนั 

ทัง้นี ้ประกันภัยข้างต้นครอบคลุมทรัพย์สินที่เอาประกันภยั ได้แก่ สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (รวมรากฐานของ

โครงสร้าง) Solar Rooftop รวมทัง้สว่นปรับปรุงต่อเติม โครงสร้าง ภูมิสถาปัตย์ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

ป้อมยาม อาคารโรง/ลานจอดรถ โรงอาหาร ประต ูรัว้ ก าแพง ศาลพระภมูิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ตรึง

ตรา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ส านกังาน ท่อระบายน า้

หรืออโุมงค์สง่น า้ ทางสญัจร ทางเท้า ถนน บอ่น า้ ทอ่สง่ ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่ต้ดิน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เสาอากาศ จาน

ดาวเทียม ระบบไฟฟ้า รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบปรับอากาศ 

ระบบดบัเพลงิ ระบบสขุาภิบาล ระบบสาธารณปูโภคอื่นๆ แผน่ป้ายโฆษณาทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร และ
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ทรัพย์สนิอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของผู้ เอาประกนัภยัหรืออยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของผู้ เอาประกนัภยั ส าหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ลาดกระบงั) ทัง้หมด ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ระยะเวลาคุ้มครอง วงเงนิประกันภัยรวม 

กรมธรรม์ความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

2,256.528 ล้านบาท 

กรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดตอ่
บคุคลภายนอก 

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

50,000,000 บาทตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ / 
200,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอา
ประกนั 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

นอกจากนี ้ภายหลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยั

ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาทัง้การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และ

ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์

มีแผนท่ีจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภยัซึ่งได้จัดท าไว้ลว่งหน้าก่อนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ยงัไม่หมดอาย ุ

บริษัทฯจะด าเนินการให้กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว และเมื่อ

กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวหมดอายุ บริษัทฯ จะจดัให้มีการเข้าท ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัใหม่ให้

ครอบคลมุทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุทัง้หมด โดยมีวงเงินประกนัภยัที่เพียงพอต่อการทดแทน

มูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวช ารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) และให้

กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็นผู้ เอาประกัน และผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้นกรณีที่

กองทรัสต์มีการกู้ยืม ผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์อาจเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน

ผู้ให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ตลอดจนอาจให้ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์

เป็นผู้ เอาประกนัร่วม โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้  

ทัง้นี ้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการช าระค่า

เบี ย้ประกันด้วยค่าใช้จ่ายของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเองตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการเข้าท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 

Insurance) โดยมีบคุคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว เพื่อประกนัความรับ

ผิดของกองทรัสต์ในกรณีที่บคุคลภายนอกได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

อนัเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องรับผิดชดใช้คา่เสยีหายให้แก่บคุคลภายนอกดงักลา่ว 
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การท าประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีวงเงินประกันภัยไม่ต ่ากว่าราคาประเมินมูลค่า

ทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์การทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวช ารุดเสียหาย  (Full 

Replacement Cost) ตามที่ระบใุนรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดท าขึน้ฉบบัล่าสดุ ในขณะที่ได้เข้าท า

สัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ๆ ซึ่งวงเงินการเอาประกันภัยอาจ

เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่ปรากฏในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่

จดัท าขึน้ฉบบัลา่สดุโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวงเงินประกนัภยั

ทรัพย์สินที่อิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่ปรากฏในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบบัล่าสดุที่

จดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนินัน้เป็นจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอ  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมแล้ว กองทรัสต์จะจดัให้มีประกนัความเสี่ยง

ภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยรวมถึงความสญูเสียหรือเสียหายต่อ

ทรัพย์สินอนัเนื่องมาจากอุทกภยัแล้วซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับอาคารและสิ่งปลกูสร้างโครงการ

สอดคล้องกบัมลูคา่ต้นทนุทดแทนในกรณีก่อสร้างใหม ่(ก่อนหกัคา่เสือ่มราคา) โดยราคาผู้ประเมินในกรณีต้นทนุ

ทดแทนสามารถแสดงได้ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
จ านวนเงนิเอา

ประกันภัยขัน้ต ่า* 
(บาท) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  
(ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา) 

(Full Replacement Cost) (บาท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จ ากัด 

บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอร่ี 

จ ากัด 

สิ่งปลกูสร้างโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

990,976,000 919,171,000 831,700,000 

สิ่งปลกูสร้างโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ลาดกระบงั) 

1,265,552,000 1,216,151,000 1,287,700,000 

หมายเหต:ุ  *จ านวนเงินเอาประกนัภยัขัน้ต ่าเป็นไปตามต้นทนุคา่ก่อสร้างของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

 

ทัง้นี ้ภายหลงัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวกองทรัสต์จะจัดให้มีประกันความ

เสีย่งภยัทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโดยมีทนุประกนัจ านวนไม่ต ่ากว่าราคา

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต ่าสดุ โดยใช้เกณฑ์การทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวช ารุด

เสียหาย (Full Replacement Cost) ตามที่ระบใุนรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จดัท าขึน้ฉบบัลา่สดุ

รวมถึงให้มีความคุ้มครองความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินอนัเนื่องมาจากภยัน า้ท่วมตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัย ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบว่าจะมีการติดตัง้แผงรับ

พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโครงการ เพื่อให้แนใ่จวา่ความคุ้มครองตามสญัญาประกนัภยัไม่ลดลงหรือสิน้สดุ
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ลงจากการติดตัง้ดงักลา่ว และในกรณีที่บริษัทประกนัภยัเรียกค่าประกนัภยัเพิ่มขึน้ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จะเป็นผู้ รับภาระดงักลา่วเอง 

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะก าหนดให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคาท าประกนัภยัแผงรับพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโครงการ

ซึง่เป็นทรัพย์สนิของผู้ เช่าและประกนัภยัเพื่อความรับผิดต่อบคุคลภายนอกจากแผงรับพลงังานแสงอาทิตย์ด้วย 

โดยผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบการช าระเบีย้ประกนัดงักลา่ว 

ในสว่นของกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) นัน้ เนื่องจากลกัษณะของ

กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เป็นประกนัภยัที่คุ้มครองความสญูเสยี

รายได้-ก าไรของผู้ เอาประกันภยัเมื่อธุรกิจต้องหยดุชะงกัลง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ เอาประกันภยัมีรายได้

ดงัเดิม แม้ว่าจะเกิดภัยต่อทรัพย์สินขึน้ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเนื่องจากโดยลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าคลงัสนิค้า เป็นธุรกิจที่มีรายได้ (คือคา่เช่าและค่าบริการ) ค่อนข้างคงที่ตามก าหนด

ระยะเวลาช าระแนน่อนตามสญัญาเช่า ดงันัน้ความเสีย่งตอ่ความผนัผวนของรายได้หรือคา่ใช้จ่ายผนัแปรจึงมีไม่

มากนกั นอกจากนี ้ลกัษณะการให้เช่าคลงัสินค้ามีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากการประกอบธุรกิจ

ประเภทผลติสนิค้าหรือให้บริการประเภทอื่นที่ต้องพึ่งพิงความต้องการของผู้บริโภครายย่อย ซึ่งธุรกิจดงักลา่วมี

ความจ าเป็นที่ต้องท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง

เก่ียวกบัรายได้ ในระหว่างที่ต้องหยดุกิจการ เช่น การผลิตสินค้า ในขณะที่ยงัมียอดค่าใช้จ่ายคงที่ในสว่นที่ต้อง

ช าระแม้จะไมม่ีการผลติ นอกจากนี ้จากลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินแนวราบหลาย

อาคาร กล่าวคือ เป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่ากระจายตวัอยู่ในพืน้ที่กว้าง และทรัพย์สินแต่ละโครงการมีที่ตัง้

กระจายตวัอยู่ในหลายพืน้ที่ ทางบริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทรัสต์จะเกิดความ

เสยีหายพร้อมๆ กนัจนท าให้ธุรกิจทัง้หมดต้องหยดุชะงกัมีความเป็นไปได้ยาก นอกจากนี ้ระยะเวลาการซอ่มแซม

ทรัพย์สนิท่ีเสยีหายส าหรับทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะเช่นนีอ้ยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมาก โดยหากทรัพย์สนิเสยีหายท าให้ต้อง

สร้างอาคารคลงัสินค้าใหม่ทดแทน ผู้จัดการกองทรัสต์ประมาณการว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 7-9 

เดือน ส าหรับอาคารประเภท Ready-Built หรือนานกว่านัน้ส าหรับอาคารประเภท Built-to-Suit ซึ่งก่อสร้างเพื่อ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้ เช่าประกอบกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินมีอายุ

การใช้งานไม่มาก โอกาสที่จะเกิดความเสียหายถึงขนาดต้องหยดุการใช้อาคารหรือต้องสร้างใหม่จึงมีไม่สงูนกั 

การท าประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) อาจมีค่าเบีย้ประกันภยัเพิ่มขึน้เป็น

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ และกระทบตอ่ผลตอบแทนผู้ ถือหนว่ย ด้วยเหตนุีผู้้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นว่ายงั

ไมม่ีความจ าเป็นที่ต้องจดัท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั อนัเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์และกระทบต่อ

ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ
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ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกน่าจะถือเป็นการท าประกันภยัที่จ าเป็นเก่ียวกับทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์ที่เพียงพอและเหมาะสมตอ่ธุรกิจการให้เช่าคลงัสนิค้าแล้ว   

2.1.8 คดีความ 

จากการตรวจสอบสารบบคดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของศาลต่างๆ ประกอบด้วย ศาลจงัหวดัสมทุรปราการ ณ 

วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ศาลจงัหวดัมีนบรีุ ณ วนัที่ 21 เมษายน 2559 ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลปกครองสงูสดุ ศาล

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และส านกังานบงัคบัคดีกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ที่ 5  ณ 

วนัท่ี 18 เมษายน 2559 ไมพ่บวา่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ถกูฟ้องเป็นจ าเลย ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกู

บงัคบัคดีที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีลงทนุแตอ่ยา่งใด 

2.2 จุดเด่นของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

2.2.1  ความต้องการใช้พืน้ที่อาคารคลังสินค้ามีอย่างต่อเน่ือง 

อาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มในครัง้นี ้เป็นส่วนส าคญัต่อธุรกิจการผลิตและการจดัจ าหน่าย การ
น าเข้าและสง่ออกทกุประเภท เนื่องจากความต้องการใช้พืน้ที่ในการเก็บสินค้า เพื่อเป็นฐานรองรับการเพิ่มก าลัง
การผลิตและการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับการเป็นศนูย์กระจายสินค้าไปยงัภูมิภาค
อื่นๆ ทัง้ในประเทศ และแถบอาเซียน 

2.2.2 ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองตัง้อยู่ในท าเลที่ตัง้ที่ดี 

การมีท าเลที่ตัง้ที่อยู่ในบริเวณที่ถูกต้องเหมาะสม และใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลกันัน้ เป็นปัจจัยหนึ่งใน
ความส าเร็จของการประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ อนัจะสง่ผลให้โครงการสามารถรักษาอตัราการเช่าอาคาร
คลงัสนิค้า เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่กองทรัสต์ได้อยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต 

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center  
(ลาดกระบงั) ตัง้อยู่ที่ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ซึ่งล้วนตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพ 
โดยท าเลบริเวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร จงัหวดัสมทุรปราการ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นแหลง่ศนูย์กลาง
การขนสง่ส าคญัของประเทศไทย จากที่มีผู้พฒันาโครงการคลงัสนิค้ารายใหญ่มากขึน้ เพื่อรองรับความต้องการจากผู้
เช่าที่เป็นผู้ ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนส่ง ส าหรับท าเลบริเวณคลังสินค้าลาดกระบังนัน้เป็นจุด
ยทุธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ซึง่ใกล้กบัทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิและทา่เรือแหลมฉบงั 

ดงันัน้ ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้นีล้้วนมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมใน
การขนส่ง ตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินค้าไปทั่วภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกลจาก
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กรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ตา่งๆ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการขนสง่ให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดี  

2.2.3 คุณภาพและลักษณะของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

โครงการ Warehouse Farm ภายใต้ช่ือโครงการ Mega Logistics Center จะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็น
แบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าหลกับางกลุม่ที่มีลกัษณะเฉพาะ อาทิเช่น คลงัสินค้าที่มี
การควบคมุอณุหภมูิ ทัง้ที่มีหลายอณุหภมูิในหนึ่งคลงัสินค้า (Multi-Temperature) และที่เป็นห้องเย็นทัง้อาคาร 
(Cold Storage) เป็นต้น และแบบ Ready-Built มาตรฐานสงู เพื่อรองรับฐานลกูค้ากลุม่ใหม่และเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทนัทว่งที  

โครงการ Warehouse Farm นัน้ตอบสนองจากความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนัและที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
โดยสญัญาเช่าสว่นใหญ่ส าหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาว (รวมระยะเวลาการเช่า
ตามสิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่า) มากกว่า 3 ปี ในขณะที่สญัญาเช่าสว่นใหญ่ของโครงการแบบ Ready-Built 
จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ท่ีมีอายสุญัญาโดยเฉลีย่ 3 ปี แตจ่ะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามทีางเลอืกในการตอ่สญัญาเชา่
ได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit 

โครงการ Warehouse Farm ยงัจัดให้มีการให้บริการการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางในโครงการ เช่น 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ค่าซ่อมแซมถนนและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการของโครงการ เป็น
ต้น 

นอกจากนี ้ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ไม่
วา่จะเป็นผลติภณัฑ์อปุโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ รวมทัง้อตุสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีคณุภาพแรงงาน
ที่ดีและมีคา่แรงอยู่ในระดบัที่เหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ของธุรกิจการขนสง่ที่สามารถกระจายการขนสง่
ไปยังประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งและการจัดการของผู้ ประกอบการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และอยู่ในระดบัที่แข่งขนัได้ ดงันัน้ อาคารคลงัสินค้าให้เช่าทัง้ประเภท Built-to-Suit และประเภท 
Warehouse Farm จึงตอบสนองความต้องการใช้งานให้กบัผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดีและเป็นทางเลอืกที่น่าสนใจและเป็นที่
ต้องการอยา่งมากส าหรับผู้ เช่าโดยเฉพาะผู้ เช่าที่เป็นบริษัทตา่งประเทศ 

2.2.4 จุดเด่นและศักยภาพในการสร้างรายได้ของกองทรัสต์ 

(1) ศักยภาพของผู้เช่า 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) มีผู้ เช่าที่มีศกัยภาพและช่ือเสียงหลากหลาย เช่น 

บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายขนม อาหาร 

เคร่ืองดื่มรายใหญ่ในประเทศไทย  บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทแอลเอฟ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ และส าหรับโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) มีผู้ เช่าที่ส าคญัคือ บริษัทโอสถสภา จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทอปุโภคบริโภคชัน้
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น าของประเทศไทย และมีผู้ เช่าซึง่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศเช่น บริษัท 

เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากัด ดงันัน้ กองทรัสต์มี

ความเช่ือมัน่ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าเต็มพืน้ที่เพื่อ

สร้างรายได้อยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต  

(2) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ จะได้แต่งตัง้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินหลกัที่ จะลงทนุในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สอง โดยดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งด าเนินธุรกิจการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและอาคารโรงงานให้เป็นศนูย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดบั

สากล โดยสร้างและออกแบบได้อยา่งมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในด้านคณุภาพตามความต้องการของลกูค้า

โดยเฉพาะ ทัง้ยงัมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า  20 ปีซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้น าระดบั

สากลไมว่า่จะเป็นประเทศในแถบยโุรปอเมริกาและเอเชีย รวมถึงบริษัทชัน้น าของประเทศด้วย 

โดยในปี 2558 โครงการที่ลงทุนพฒันา และ/หรือ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

และบริษัทในเครือ มีพืน้ท่ีรวมมากกวา่ 1,975,000 ตารางเมตร  จึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเช่ียวชาญ

ในการบริหารจัดการคลงัสินค้าและโรงงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี ้กลุ่มลกูค้าหลกัยงัเป็นกลุ่มลกูค้าที่มีความ

มัน่คงทางธุรกิจในระดบันานาชาติ เช่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (หรือช่ือเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม 

จ ากดั) ซึง่เป็นผู้ผลติ บรรจ ุตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ และเป็นผู้ให้บริการทางด้านระบบ

ขนสง่สนิค้าและการกระจายสนิค้าแบบครบวงจรบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

ซึง่ด าเนินธุรกิจการผลติและจ าหน่ายผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอน

ซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผู้น าในการผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wha.co.th 

จากการบริหารจดัการท่ีมีศกัยภาพของคณะผู้บริหารของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และการมีมาตรฐานในการ

สร้างและออกแบบในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงท าให้มีความมั่นใจได้ว่าดับบลิวเอชเอ  

คอร์ปอเรชั่น จะสามารถรักษาผู้ เช่าเดิมได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่ดีที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับ

กองทรัสต์ได้ในอนาคต 

กองทรัสต์จะแตง่ตัง้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะ

เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง นอกจากนี ้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงรักษาสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยการเข้าถือครองเป็น
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สดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในการเพิ่มทุนในครัง้นี ้เป็น

ระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง) ซึง่จะ

ช่วยสร้างความมัน่ใจในเร่ืองผลประโยชน์ร่วมกนัตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2.2.5 การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกองทรัสต์ และ

ยงัให้ผลตอบแทนต่อหน่วยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

การลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่สองนีจ้ะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ท าให้กองทรัสต์มี

รายได้เพิ่มขึน้จากการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และยงัคงรักษาผลตอบแทนในรูปเงินปัน

สว่นแบง่ก าไรและสว่นทนุตอ่หนว่ยอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ โดยเงินปันสว่นแบง่ก าไรและสว่นทนุต่อหน่วยภายหลงั

การเข้าลงทนุเพิ่มจะยงัเทา่กบั 0.79 บาทตอ่หนว่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย*1 

 รอบปีตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 อสงัหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยูเ่ดิม 
อสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ที่สอง 

(กรณีที่มีการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวประมาณไมเ่กิน 

1,300 ล้านบาท) 

อสงัหาริมทรัพย์
ทัง้หมดภายหลงัการ
เพ่ิมทนุครัง้ที่สอง 

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที่ได้จ่ายช าระเป็นเงิน
สดจริง*2 

716.09 345.56 1,061.65 

ประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 

518.98 254.24 773.22 

จ านวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) 677.90 316.29 977.96 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่ง
ส่วนทุนต่อหน่วย*3(บาท) 

0.78 0.80 0.79 

-การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 0.69 0.70 0.70 

-การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย 0.09 0.10 0.09 
ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการ
แบ่งส่วนทุนต่อหน่วย*4(ร้อยละ) 

7.80% 8.04% 7.91% 

-อตัราการปันส่วนแบ่งก าไร 6.90% 7.04% 7.01% 
-อตัราการแบ่งส่วนทนุ 0.90% 1.00% 0.90% 
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่ง
ส่วนทุนต่อหน่วย*3(บาท) 

0.78 0.80 0.79 

-การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 0.54 0.50 0.53 
-การแบ่งส่วนทนุต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินที่ 0.09 0.10 0.09 
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เกิดจากการจดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 
-การแบง่สว่นทนุต่อหน่วยการด้อยค่าของสิทธิการเช่า
แบบเส้นตรง*5 

0.15 0.20 0.17 

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการ
คืนส่วนทุนต่อหน่วย*4(ร้อยละ) 

7.80% 8.04% 7.91% 

-อตัราการปันส่วนแบ่งก าไร 5.40% 5.04% 5.31% 
-อตัราการแบ่งส่วนทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิด
จากการจัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์และภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 

0.90% 1.00% 0.90% 

-อตัราการแบ่งส่วนทนุจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า
แบบเส้นตรง 

1.50% 2.00% 1.70% 

หมายเหต:ุ  *1 ตารางแสดงประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งสว่นทนุตอ่หน่วยค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ
ท่ีราคา 10  บาทตอ่หน่วย  

 *2 รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการท่ีได้จ่ายช าระเป็นเงินสดจริงตามท่ีปรากฏในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุและการ
ปันสว่นแบ่งก าไรตามสมมตฐิานส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 *3 จากประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งตามสมมติฐานของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม 
อย่างไรก็ดี หากฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณการ กองทรัสต์อาจต้องจ่ายเงินจ่ายคืนสทุธิ
บางสว่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเงินลดทนุของกองทรัสต์ได้ 

  *4 อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบ่งสว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอขายท่ีราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงประมาณ
การส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิยายน 2560 และไม่อาจรับรองผลได้ว่าจะเป็นไปตามอตัรา
ดงักลา่วหรือไม ่

  *5 ในกรณีท่ีราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดมิ โดยเพิ่ม WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุ มีราคาประเมินของสทิธิการเช่าสิน้งวดลดลง 
และมีการรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised loss) จากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่า โดยสมมตใิห้มลูคา่การด้อยคา่
เทา่กบัยอดคงค้างของสญัญาสทิธิการเช่าท่ีโดยปกตติดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มลูคา่สทิธิ
การเช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยู่กบัราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระซึง่การค านวณมลูคา่สทิธิการ
เช่าจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ อาทเิช่น อตัราการเช่าและเตบิโตของรายได้ค่าเช่า อตัราสว่นลด (Discount Rate) ฯลฯ 
ซึง่อาจสง่ผลให้มลูคา่สิทธิการเช่าท่ีค านวณได้เพิ่มสงูขึน้ เทา่เดมิ หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการปันสว่นแบ่งก าไรและการ
แบ่งสว่นทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วยข้างต้น (ลดมลูคา่สิทธิการเช่าเป็นจ านวนเทา่กนัตามอายสุญัญาเช่า) จงึเป็นเพียงการ
แสดงตวัอย่างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีมลูคา่สทิธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราท่ีเทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเช่า
เทา่นัน้ 

2.2.6 กองทรัสต์มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมผ่านสิทธิในการปฏิเสธก่อน  (Right of First 

Refusal) 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ให้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที่

สญัญาตกลงกระท าการมีผลใช้บงัคบั (วนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  ข้อความที่ส าคญัของสิทธิปฏิเสธก่อน

ปรากฏตามข้อ 3.1 ของสญัญาตกลงกระท าการ ฉบบัลงวนัที่ 12 ธันวาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัที่ 3 

มิถนุายน 2559 ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559) มีข้อความดงันี ้
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1. ในกรณีที่ผู้ให้สญัญา4หรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นเจ้าของและได้ท าการพฒันา  

 (1)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน   ซึ่งพฒันาขึน้ตามความต้องการ

ของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่ รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ในนิคม

อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ 

และ/หรือพฒันาโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ

บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

 (2)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) 

ที่มิได้อยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึ่งจดัตัง้ขึน้ 

เข้าลงทุนและ/หรือพฒันาโดยเหมราช (พืน้ที่ดงักล่าวรวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรม”)  

  (ข) พืน้ท่ีที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกบัพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่

ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ที่

ประกอบอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับหรือสนบัสนุนธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 

Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราช 

  (ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราช มีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองแตเ่พียง

ผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสทิธ์ิรวมหรือสทิธิครอบครองร่วมระหวา่งเหมราชกบับริษัทยอ่ย

ของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิดงักลา่วตอ่เน่ืองอยู่

ตลอดเวลา โดยพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตามกฎหมายผงั

เมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยต่อทรัสตี

และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

 (3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว 

((1) (2) (3) ข้างต้น รวมเรียกวา่ “โครงการ”) และเป็นโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (แปดสบิ) ของมลูคา่โครงการ และผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาประสงค์ที่จะจ าหน่าย 

จ่าย โอน หรือให้เช่าทัง้โครงการให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่รายเดียว  ผู้ให้สญัญาจะต้องหรือด าเนินการ

                                                           
4 หมายถึง บริษัทดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ให้บริษัทย่อยของผู้ ให้สญัญา (แล้วแต่กรณี) ท าหนังสือแจ้งค าเสนอของตนไปยังผู้ รับสัญญา 5ใน

ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนงัสือแจ้งค าเสนอต้องระบอุย่างน้อยข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับ

การด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และราคาซือ้ขายหรื อราคาให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (“ข้อเสนอ”) เพื่อให้ผู้ รับสญัญาพิจารณารับข้อเสนอก่อน  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทย่อยของผู้ ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยดงักลา่วจะให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ รับ

สญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อนีส้ าหรับโครงการใดต่อเมื่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทยอ่ยดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินของ

บริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว 

และมีมติอนมุตัิให้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าโครงการนัน้แก่ผู้ รับสญัญา 

2.2.7  ขนาดของกองทรัสต์ใหญ่มากขึน้ส่งผลให้เพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาด 

ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี ้บริษัทจะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 

316,290,000 หนว่ย โดยเมื่อรวมกบัจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่มีอยูปั่จจบุนั 661,670,000 หนว่ย จะสง่ผลให้มีจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่ เสนอขายทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 977,960,000 หน่วย และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน

หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนีเ้ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม ซึง่จะท าให้มีจ านวน

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามสภาพคลอ่ง

ในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยทรัสต์นัน้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ – ผู้ขาย (bid – offer) ซึง่ปริมาณความต้องการ

ของผู้ซือ้ – ผู้ขาย (bid-offer) ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ปริมาณความ

ต้องการหนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุ เป็นต้น 

2.3  สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมินของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

2.3.1 ราคาประเมิน และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

 ราคาประเมินจดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ เป็นราคาประเมินบนทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการ

เพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยประเมินมลูค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วนัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ซึ่งเป็น

                                                           
5 หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 
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เกณฑ์ในการสรุปมลูคา่ทรัพย์สนิและมลูคา่สงูสดุที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ และวิธีต้นทนุทดแทน (Full 

Replacement Cost Approach) ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ซึง่สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มูลค่าทรัพย์สินประเมินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)  

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง
และงานระบบในโครงการ 

มูลค่าสูงสุดที่
กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน (ล้านบาท) 

ราคาประเมินตามโครงสร้าง 
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้ (ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จ ากัด*1 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ากัด*2 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

1,539.00 1,405 1,409 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบัง) 

2,651.00 2,603 2,421 

รวม 4,190.00 4,008 3,830 

หมายเหต:ุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และ
ฉบบัลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) (ราคา ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 
2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทนุ)  

 *2  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทนุ) 

 

(2) มูลค่าทรัพย์สินประเมินด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (Full Replacement Cost Approach) 

- มลูคา่ทรัพย์สนิประเมินด้วยวิธีต้นทนุทดแทน (ก่อนหกัคา่เสือ่มราคา) 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  
(ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา) 

(Full Replacement Cost) (บาท) 
บริษัท กรุงเทพประเมิน

ราคา จ ากัด 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

สิ่งปลกูสร้าง 919,171,000 831,700,000 
สิทธิการเชา่ที่ดิน 68,241,000 65,200,000 

รวม 987,412,000 896,900,000 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

สิ่งปลกูสร้าง 1,216,151,000 1,287,700,000 
ที่ดิน 596,265,000 745,300,000 
รวม 1,812,416,000 2,033,000,000 
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- มลูคา่ทรัพย์สนิประเมินด้วยวิธีต้นทนุทดแทน (หลงัหกัคา่เสือ่มราคา) 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  
(หลังหกัค่าเส่ือมราคา) 

(Full Replacement Cost) (บาท) 
บริษัท กรุงเทพประเมิน

ราคา จ ากัด 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

สิ่งปลกูสร้าง 855,748,000 750,800,000 
สิทธิการเชา่ที่ดิน 68,241,000 65,200,000 

รวม 923,989,000 816,000,000 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

สิ่งปลกูสร้าง 1,207,375,000 1,274,800,000 
ที่ดิน 596,265,000 745,300,000 
รวม 1,803,640,000 2,020,100,000 

ทัง้นี ้จ านวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง จะมาจาก

จ านวนเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ การกู้ยืมเงิน (โดยมีรายละเอียดตามสว่นที่ 

2 หวัข้อการกู้ยืมเงิน) และเงินค่ามดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการ

เพิ่มทนุครัง้ที่สอง  

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะก าหนดราคาของหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายซึง่จะ

สะท้อนมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่นมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมิน

ค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ ลงทุน และจะท าการออกเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดงักล่าว ให้กับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่า และ/หรือ ผู้จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ผู้

ลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นผู้ลงทนุรายย่อย และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ 

2.3.2 วิธีที่ใช้ในการประเมิน 

 ในการประเมินมลูคา่โดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ได้

พิจารณาเลอืกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการจดัท ารายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนินี ้

2.3.3 สรุปสมมติฐานส าคัญในการประเมินมูลค่า 

 สมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ สรุปได้ดงันี  ้

 

 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-66  

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส่วนพืน้ที่อาคาร 

สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สิน

ในอนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าและ
ค่าบริการจะอ้างอิงจากสัญญาเช่าและสญัญา
บริการ โดยภายหลังจากสัญญาสิน้สุดจะใช้
อตัราคา่เชา่ในตลาดในการค านวณ 

วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินใน
อนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ ในการประมาณ
การกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าและค่าบริการจะอ้างอิง
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยภายหลังจาก
สญัญาสิน้สดุจะใช้อตัราคา่เชา่ในตลาดในการค านวณ 

ระยะเวลาการประเมินคา่ 26 ปี 4 เดือน (อายคุงเหลือของสญัญาเชา่ที่ดิน
นบัจากวนัที่ 1 ธ.ค. 2559 ซึง่เป็นวนัที่คาดวา่
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิม) 

26 ปี 4 เดือน (อายคุงเหลือของสญัญาเชา่ที่ดินนบัจาก
วนัที่ 1 ธ.ค. 2559 ซึง่เป็นวนัที่คาดวา่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิม) 

อตัราการเชา่เฉลี่ย  
(Occupancy Rate) 

- ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 100 
- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 92.5 ในปีที ่

1-24 และหลงัจากนัน้เทา่กบัร้อยละ 90.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

อตัราการเชา่ดงักลา่วเป็นอตัราที่ผู้ประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินพิจารณาจากคณุภาพของ
ทรัพย์สิน ที่ตัง้ของโครงการที่อยูใ่นท าเลที่ตัง้ที่ดี
และมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด 

- อาคาร A1/1,  A1/2,  A2/1 และ A2/2: ร้อยละ 
95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- อาคาร B: ร้อยละ 100.00 ในปี 2559-2560 จากนัน้
เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- อาคาร C1, C2, D1 และ D2:  ร้อยละ 100.00 ในปี 
2559-2571 จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- อาคาร E, F และ G:  ร้อยละ 100.00 ในปี 2559 
จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

อตัราการเชา่ดงักลา่ว ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินพิจารณา
จากคณุภาพของทรัพย์สิน ที่ตัง้ของโครงการที่อยูใ่นท าเล
ที่ตัง้ที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด 

รวมพืน้ที่เชา่อาคาร (ตาราง
เมตร) 

62,105.25 62,105.25 

อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุ (ตอ่
ตารางเมตรตอ่เดือน) ซึง่จะ
น ามาใช้ในการค านวณ
ภายหลงัสญัญาเชา่ปัจจบุนั
สิน้สดุลง 

160 บาท 
อตัราคา่เชา่ดงักลา่วเป็นอตัราทีส่อดคล้องกบั
อตัราคา่เชา่โครงการคลงัสินค้าให้เชา่ในบริเวณ
ใกล้เคียง จากการส ารวจของผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สิน 

- คลงัสินค้า C1, C2, D1 และ D2: 190 บาท 
- คลงัสินค้าอื่นๆ : 150 บาท  
อตัราคา่เชา่ดงักลา่วเป็นอตัราทีส่อดคล้องกบัอตัราคา่
เชา่โครงการคลงัสินค้าให้เชา่ในบริเวณใกล้เคียง จากการ
ส ารวจของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่
เชา่ในตลาด 

 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 

คา่เชา่ที่ดิน ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายุ
สญัญาเชา่ที่ดิน 

ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายสุัญญาเช่า
ที่ดิน 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายุ
สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่
เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้รวม 

ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายุสัญญา
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม 
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สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
คา่กนัส ารองส าหรับการ
ปรับปรุงทรัพย์สิน 

ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 10.50 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยั
ตา่งๆ เชน่ ความเสี่ยงจากการลงทนุและสภาวะ
เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 10.00 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เชน่ 
ความเสี่ยงจากการลงทนุและสภาวะเศรษฐกิจ 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส่วนพืน้ที่เช่าหลังคา 

สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สิน

ในอนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ โดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคา่เช่าจะ
อ้างอิงจากสญัญาเชา่ 

วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินใน
อนาคตตามโครงส ร้างของกองทรัสต์  โดยในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าจะอ้างอิงจาก
สญัญาเชา่ 

ระยะเวลาการประเมินคา่ สญัญาเชา่ 25 ปี สญัญาเชา่ 25 ปี 
อตัราการเชา่เฉลี่ย  
(Occupancy Rate) 

ร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาเชา่ ร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาเชา่ 

รวมพืน้ที่เชา่หลงัคา (ตาราง
เมตร) 

50,143.60 50,143.60 

อตัราคา่เชา่  
(ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) 

3 บาท 3 บาท 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่
เชา่ 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 5 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 5 ปี 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 10.50 ร้อยละ 10.00 

 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) ส่วนพืน้ที่อาคาร 

สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สิน

ในอนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าและ
ค่าบริการจะอ้างอิงจากสัญญาเช่าและสญัญา
บริการ โดยภายหลังจากสัญญาสิน้สุดจะใช้
อตัราคา่เชา่ในตลาดในการค านวณ 

วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินใน
อนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ ในการประมาณ
การกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าและค่าบริการจะอ้างอิง
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยภายหลังจาก
สญัญาสิน้สดุจะใช้อตัราคา่เชา่ในตลาดในการค านวณ 

ระยะเวลาการประเมินคา่ กรรมสิทธ์ิ (Freehold) กรรมสิทธ์ิ (Freehold) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ตามสญัญาเชา่ปัจจบุนั : ร้อยละ 100 
- เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่ : ร้อยละ 95.00  
อตัราการเชา่ดงักลา่วเป็นอตัราที่ผู้ประเมิน

- อาคาร A: ร้อยละ 100.00 ในปี 2559-2560 จากนัน้
เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- อาคาร B, C, D, E, F: ร้อยละ 100.00 ในปี 2559 
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สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
มลูคา่ทรัพย์สินพิจารณาจากคณุภาพของ
ทรัพย์สิน ที่ตัง้ของโครงการที่เป็นจดุศนูย์กลาง
ของการคมนาคมขนสง่และมีแนวโน้มที่จะเป็น
ที่ต้องการของตลาด 

และ ร้อยละ 97.00 ในปี 2560 จากนัน้เทา่กบัร้อย
ละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- อาคาร AAL:  ร้อยละ 100.00 ในปี 2559-2565 
จากนัน้เทา่กบัร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

อตัราการเชา่ดงักลา่วเป็นอตัราที่ผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สินพิจารณาจากคณุภาพของทรัพย์สิน ที่ตัง้ของ
โครงการที่เป็นจดุศนูย์กลางของการคมนาคมขนสง่และ
มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด 

รวมพืน้ที่เชา่อาคาร(ตาราง
เมตร) 

95,110.00 95,110.00 

อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุ (ตอ่
ตารางเมตรตอ่เดือน) ซึง่จะ
น ามาใช้ในการค านวณ
ภายหลงัสญัญาเชา่ปัจจบุนั
สิน้สดุลง 

160 บาท 
อตัราคา่เชา่ดงักลา่วเป็นอตัราทีส่อดคล้องกบั
อตัราคา่เชา่โครงการคลงัสินค้าให้เชา่ในบริเวณ
ใกล้เคียง จากการส ารวจของผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สิน 

- คลงัสินค้า AAL: 180 บาท 
- คลงัสินค้าอื่นๆ : 150 บาท  
อตัราคา่เชา่ดงักลา่วเป็นอตัราทีส่อดคล้องกบัอตัราคา่
เชา่โครงการคลงัสินค้าให้เชา่ในบริเวณใกล้เคียง จาก
การส ารวจของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่
เชา่ในตลาด 

 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายุ
สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่
เกินร้อยละ 3.50 ของรายได้รวม 

ตามที่ระบุไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนตลอดอายุสัญญา
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม 
และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม 

คา่กนัส ารองส าหรับการ
ปรับปรุงทรัพย์สิน 

ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม ร้อยละ 1.00 จากกระแสรายได้รวม 

คา่ใช้จา่ยในการขายทรัพย์สิน ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ขายทีด่ินและอาคาร ณ 
สิน้ปี 2568 

ร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ขายทีด่ินและอาคาร ณ สิน้ปี 
2574 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.50 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยั
ตา่งๆ เชน่ ความเสี่ยงจากการลงทนุและสภาวะ
เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 9.25 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เชน่ 
ความเสี่ยงจากการลงทนุและสภาวะเศรษฐกิจ 

อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ 

ร้อยละ 7.00 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยั
ตา่งๆ เชน่ ความคาดหวงัผลตอบแทนของนกั
ลงทนุและผลตอบแทนของกองทนุ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ 

ร้อยละ 7.50 
ซึง่เป็นอตัราที่ผู้ประเมินพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เชน่ 
ความคาดหวงัผลตอบแทนของนกัลงทนุและผลตอบแทน
ของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ 
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(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) ส่วนพืน้ที่เช่าหลังคา 

สมมติฐาน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สิน

ในอนาคตตามโครงสร้างของกองทรัสต์ โดยใน
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากคา่เช่าจะ
อ้างอิงจากสญัญาเชา่ 

วิธีรายได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินใน
อนาคตตามโครงส ร้างของกองทรัสต์  โดยในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าจะอ้างอิงจาก
สญัญาเชา่ 

ระยะเวลาการประเมินคา่ สญัญาเชา่ 15 ปี สญัญาเชา่ 15 ปี 
อตัราการเชา่เฉลี่ย 
(Occupancy Rate) 

ร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาเชา่ ร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาเชา่ 

รวมพืน้ที่เชา่หลงัคา (ตาราง
เมตร) 

59,986.30 59,986.30 

อตัราคา่เชา่  
(ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) 

3 บาท 3 บาท 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่
เชา่ 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 5 ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 5 ปี 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate)  

ร้อยละ 9.50 ร้อยละ 9.25 

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมตฐิานหลกัของผู้ประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน อาทิเช่น อัตราการเช่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตาม
สญัญาท่ีเข้าท าโดยผู้ เช่าทรัพย์สินในปัจจบุนั อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด อัตราคิดลด และอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละท าเลท่ีตัง้ นอกจากนี ท้ี่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่สมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินดงักลา่วไมส่มเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัผล
ประกอบการเฉลีย่ในอดีตของทรัพย์สนิตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม 
ผลประกอบการที่จะเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได้หรือเหตุการณ์ต่างๆ  อาจจะไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้  

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นตอ่สมมติฐานหลกัที่ส าคญัที่ใช้ในการประเมินของผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ดงัตอ่ไปนี ้

อัตราค่าเช่าตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
อตัราค่าเช่าตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน : 160 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน 
เน่ืองจากข้อมลูราคาคา่เชา่บริเวณถนนบางนา-ตราด (ทล.34) ซึ่ง
ใกล้เคียงกับที่ตัง้ของโครงการฯ ที่บริษัท กรุงเทพประเมินราคา 

อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ : 
อาคาร A B E F และ G: 150 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 
อาคาร C และ D:  190 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  
เน่ืองจากข้อมลูราคาค่าเช่าตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียง
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บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

จ ากัด ได้ท าการส ารวจ มีราคาค่าเช่าพืน้ที่อาคารคลังสินค้าอยู่
ในช่วงประมาณ 150 - 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของโครงการฯ ทัง้ด้านท าเลที่ตัง้ 
สภาพอาคาร การรับน า้หนักของพืน้ที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค และเงื่อนไขการเช่าต่างๆ  โดยโครงการตัง้อยู่ใน
ยา่นโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสินค้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้พืน้ที่ในการจดัเก็บ
สินค้าได้ดี แตส่ถานการณ์การแข่งขันอยู่ในเกณฑ์สงู เน่ืองจากมี
อาคารคลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงหลายอาคาร จึงได้ประมาณ
การอตัราค่าเช่าตลาดของพืน้ที่คลงัสินค้าของโครงการฯ เท่ากับ 
160 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

โครงการฯ ที่บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการ
ส ารวจ มีราคาคา่เชา่พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าอยู่ในช่วงประมาณ 90 - 
170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
ทรัพย์สินของโครงการฯ ทัง้ด้านท าเลที่ตัง้ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
อาคาร รูปแบบอาคาร และชื่อเสียงของโครงการ จึงได้ประมาณการ
อัตราค่าเช่าตลาดของพืน้ที่คลังสินค้าของโครงการฯ เท่ากับ 150 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับพืน้ที่อาคารซี และ ดี
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเท่ากับ 190บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน เน่ืองจากพืน้ที่อาคารดงักล่าวมีงานระบบปรับอากาศภายใน
อาคาร  

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) 
อตัราค่าเช่าตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน : 160 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน 
เ น่ืองจากข้อมูลราคาค่า เช่าบริเวณใกล้เคียงกับที่ตัง้ของ
โครงการฯ ทีบ่ริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ได้ท าการส ารวจ 
มีราคาคา่เชา่พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าอยู่ในช่วงประมาณ 145-200 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
ทรัพย์สินของโครงการฯ ทัง้ด้านท าเลที่ตัง้ สภาพอาคาร การรับ
น า้หนักของพืน้ที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และ
เงื่อนไขการเช่าต่างๆ แล้ว จึงได้ประมาณการอตัราค่าเช่าตลาด
ของพืน้ที่คลังสินค้าของโครงการฯ เท่ากับ 160 บาทต่อตาราง
เมตรตอ่เดือน 

อตัราคา่เชา่ตลาด ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ :  
อาคาร AAL: 180 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 
อาคารอื่นๆ นอกเหนือจากอาคาร AAL: 150 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่
เดือน 
เน่ืองจากข้อมลูราคาค่าเช่าตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียง
โครงการฯ ที่บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการ
ส ารวจ มีราคาค่าเช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าอยู่ในช่วงประมาณ 90-
170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
ทรัพย์สินของโครงการทัง้ด้านท าเลที่ตัง้ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
อาคาร รูปแบบอาคาร และชื่อเสียงของโครงการ จึงได้ประมาณการ
อัตราค่าเช่าตลาดของพืน้ที่คลังสินค้าของโครงการฯ เท่ากับ 150 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และส าหรับพืน้ที่อาคาร AAL ประมาณ
การอัตราค่าเช่าตลาดเท่ากับ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
เน่ืองจากพืน้ที่อาคารดงักลา่วเป็นคลงัสินค้าประเภท built-to-suit  

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ อตัราคา่เชา่ตลาดของทรัพย์สินตามการประมาณการของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แตล่ะราย ได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้ท าการส ารวจแล้วปรับเพิ่ม-ลด ตามความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และศกัยภาพการใช้
ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกับได้พิจารณาถึงสภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัแล้ว จึงเป็นอตัราที่ยอมรับได้ แต่ทัง้นีอ้ัตราค่าเช่า
ตลาดของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินทัง้สองราย มีความแตกตา่งกนับ้าง เน่ืองจากการใช้ข้อมลูที่ได้จากการส ารวจค่าเช่าตลาดเพื่อเปรียบเทียบ
กับทรัพย์สิน ที่แตกต่างกัน รวมทัง้มมุมองในการวิเคราะห์ให้คะแนนคณุภาพถ่วงน า้หนัก (Weight Quality Score) ของข้อมลูดงักล่าวที่
แตกตา่งกนัเป็นส าคญั 
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อัตราการเช่า 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.
5) ปัจจุบันมีสัญญาเช่าระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 47 ของพืน้ที่เช่า
ทัง้หมดของโครงการ ดงันัน้ ได้มีการก าหนดอตัราการเช่าพืน้ที่ในปี 
พ.ศ. 2559-2583 ไว้เทา่กบัร้อยละ 92.5 และ หลงัจากนัน้ให้เท่ากับ
ร้อยละ 90 คงที่ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยูข่องประมาณการ  
ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics (ลาดกระบัง) มีพืน้ที่
ภายใต้สญัญาเชา่ระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 17 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด
ของโครงการ ประกอบกับมีโครงการมีท าเลที่ตัง้ที่ดีครอบคลุมจุด
ยุทธศาตร์ธุรกิจการขนส่งสินค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย จึงได้มีการก าหนดอัตราการเช่าเท่ากับร้อยละ 95 คงที่ตลอด
การประมาณการ  

อตัราการเชา่พืน้ที่หลงัสิน้สดุสญัญาเช่ากับผู้ เช่าปัจจบุนัเท่ากับร้อย
ละ 95 จนถึงสิน้สดุระยะเวลาของประมาณการ ยกเว้น ทัง้นี ้ส าหรับ 
โครงการ WHA Mega Logistics (ลาดกระบงั) ในส่วนอาคาร B C 
D F และ G ซึ่งสญัญาเช่าปัจจบุนัจะเร่ิมทยอยสิน้สดุลงในปี พ.ศ. 
2560 และ พ.ศ. 2561 จึงคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 จะมีอตัราการเช่า
เทา่กบัร้อยละ 97 และตัง้แตปี่พ.ศ. 2561 จนถึงสิน้สดุระยะเวลาการ
ประมาณการ ก าหนดให้อตัราการเชา่อยูท่ี่ร้อยละ 95  

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า อัตราการเช่าดงักล่าวได้ค านึงถึงระยะเวลาการหาผู้ เช่าใหม่ภายหลังสิน้สุด
สัญญาเช่า ซึ่งสัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการต่ออายุสัญญา โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนสิน้สุด
ระยะเวลาการเชา่ จงึเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่คาดว่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ ประกอบกับโครงการล้วนอยู่ในท าเลที่เหมาะสมและ
เป็นจดุศนูย์กลางของการขนสง่ เน่ืองจากใกล้แหลง่นิคมอตุสาหกรรม และมีเส้นทางการขนสง่ไปยงัภมิูภาคอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถ
ชว่ยลดต้นทนุการประกอบการของผู้ เชา่ได้ บวกกบัการที่มีผู้ เชา่ในโครงการจ านวนหนึ่งที่ท าสญัญาเชา่ระยะยาว ดงันัน้ สมมติฐานอตัราการ
เชา่ที่ร้อยละ 90-95 จงึอยูใ่นชว่งที่มีความสมเหตสุมผล 

อัตราคิดลด (Discount Rate) 

โครงการ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

พืน้ที่อาคาร พืน้ที่หลังคาและพืน้ที่ลานจอดรถ 
WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.5) : 
สิทธิการเชา่ที่ดิน (Leasehold) 

อตัราคิดลด(Discount Rate): ร้อยละ 10.50 
 

อตัราคิดลด(Discount Rate): ร้อยละ 10.00 
 

WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั): 
กรรมสิทธ์ิ (Freehold)  

อตัราคิดลด(Discount Rate): ร้อยละ 9.50 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
(Capitalization Rate): 7.00 

อตัราคิดลด(Discount Rate): ร้อยละ 9.25 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization 
Rate): 7.50 

อัตราคิดลด (Discount Rate) การก าหนดสมมติฐานอตัราคิดลดของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทัง้สองรายที่แตกต่างกนั
ขึน้อยูก่บัการก าหนดคา่ของปัจจยัตา่งๆ  เช่น 

-  ผลตอบแทนจากการลงทนุซึง่ไมม่ีความเสีย่งจากผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาล 

- ความเสีย่งจากการลงทนุในตวัทรัพย์สนิ ซึง่ประกอบกิจการประเภทคลงัสนิค้า 

-  ความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาด และจากสภาวะเศรษฐกิจ 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) การก าหนดสมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้สองรายที่แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการก าหนดคา่ของปัจจยัตา่งๆ เช่น 

-  การคาดหวงัผลตอบแทนของนกัลงทนุ 

-  การจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ 

-  การพิจารณาท าเลที่ตัง้ สภาพทรัพย์สนิ และวิเคราะห์การเปลีย่นมือของทรัพย์สนิระหวา่งกนั 

-  การพิจารณาอตัราการเติบโตของรายได้ ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ตลอดจนสถานภาพทางการตลาดใน
ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ การก าหนดสมมติฐานอตัราคดิลด (Discount Rate) และอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) ของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิทัง้สองราย ได้สะท้อนผลตอบแทน และความ
เสีย่งตา่งๆ แล้ว แตด้่วยมมุมองและการให้คา่ของปัจจยัตา่งๆที่แตกตา่งกนั จึงท าให้สมมติฐานของตวัแปรดงักลา่วมีความ
แตกตา่งกนับ้าง แตท่ัง้นีอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

2.3.4 ราคาที่จะลงทุน  

 กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

โดยผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากดั และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income 

Approach) ทัง้นี ้ราคาสงูสดุที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุดงักลา่วสงูกวา่ราคาประเมินของทรัพย์สินค่าต ่าสดุที่จดัท า

โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระประมาณ 364 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.51   

ทัง้นี ้บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่การลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี

ที่สดุของกองทรัสต์ เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะ

เพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ โดยมีโอกาสท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความ

มัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการ

เพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ตอ่ไป นอกจากนี ้ในการก าหนดราคาสดุท้ายที่กองทรัสต์จะซือ้ทรัพย์สินลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์จะอ้างอิงจาก

ราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

และพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่ง

ก าหนดไว้ไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึง่เป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงาน
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การประเมินคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10.00 เป็นราคาที่

สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

2.4 สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

2.4.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

(1) สัญญาจะซือ้จะขายที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้จะขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้จะขาย” หรือ “ดบับลวิเอชเอ  
คอร์ปอเรชัน่”) 

ผู้จะซือ้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (“ผู้จะซือ้” หรือ “กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที่จะซือ้จะ
ขาย 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(ก) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 129645 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(ข) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร และ
สิ่งติดตัง้ตรึงตราอื่นๆ ในอาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.5)  

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ตัง้อยู่ที่ แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 
42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005 ตัง้อยู่ที่แขวงคลองสามประเวศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร) เนือ้ที่ตามโฉนดที่ดินรวม 99 ไร่  1 งาน 51 ตาราง
วา6 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ลาดกระบงั)  

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 
และสิ่งติดตัง้ตรึงตราอื่นๆ ในอาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

ราคาทรัพย์สินที่จะ
ซือ้จะขาย 

จะระบภุายหลงั ทัง้นี ้ราคาทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย จะมีมลูคา่ประมาณ 3,701,903,000  บาท 
แบง่เป็น 

 ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
ราคาประมาณ 1,258,148,000 บาท 

 ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ราคา
ประมาณ 2,443,755,000 บาท7 

 (โดยราคาข้างต้นไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) 

ทัง้นี ้ราคาดงักลา่วอาจมีการปรับได้ตามที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเหน็สมควร อยา่งไรก็ดีราคา
ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายเมื่อรวมกบัราคาซือ้งานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ และ คา่ตอบแทน
การโอนสทิธิการเช่าช่วงแล้ว จะมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 4,190,000,000 บาท 

ภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้จะขายมีหน้าที่ช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บ
โดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซือ้จะ
ขายจนถึงวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่ภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ครบ
ก าหนดช าระหลงัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายตกลงช าระภาระหนีส้ินและความรับผิด

                                                           
6 เนือ้ที่ดินดงักลา่วเป็นเนือ้ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน  จ านวนเนือ้ที่ดินจริงอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ที่ดินที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการรังวดัก่อนวนัที่กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในสญัญาฉบบัลงนาม จะระบเุนือ้ที่ดินตามที่รังวดัได้จริง 
7 ราคาดงักลา่วจะไมน่ าผลการรังวดัที่ดนิที่กองทรัสต์ลงทนุมาเป็นเหตใุนการปรับราคา เรียกคา่เสยีหาย ชดเชยราคา ไมว่า่ผลการรังวดัที่ดินจะ
ท าให้มีจ านวนเนือ้ที่ดินเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากที่ระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี ้
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หัวข้อ รายละเอียด 

ต่างๆ ดงักลา่ว หากผู้จะขายไม่ช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ดงักลา่วภายใน
ก าหนด ให้กองทรัสต์สามารถช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ แทนผู้จะขายได้ 
และผู้จะขายต้องช าระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่กองทรัสต์ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่กองทรัสต์ช าระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นแทนผู้จะ
ขาย และแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขายตามสญัญานี ้คู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนกังานที่ดินเ รียกเก็บในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1. คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
2.2. คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
2.3. คา่ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ที่จ่าย ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

3. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นตกลงรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย และ ค่าอากรแสตมป์อัน
เก่ียวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขายตามสัญญานี ้และ 
ค่าใช้จ่ายในการโอนมิเตอร์น า้ และมิเตอร์ไฟฟ้า จากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นมายัง
กองทรัสต์  

การโอนกรรมสิทธ์ิ 
และการส่งมอบ
ทรัพย์สิน 

1. คู่สญัญาตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีจะ
ซือ้จะขาย (ด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบอ านาจ) ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ ส านกังานที่ดิน
ที่เก่ียวข้องภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ส าหรับ
การเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ("วนัโอนกรรมสทิธ์ิ") โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ลงนาม และสง่
มอบเอกสารสทิธิ รวมถึงเอกสารส าคญัอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิเพ่ือให้การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิเสร็จสมบรูณ์ในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 

2. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขายตกลงจะส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย 
และให้ถือวา่การสง่มอบการครอบครองในทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายมีผลสมบรูณ์ในวนัโอน
กรรมสทิธ์ิ  

3. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ  ผู้จะขายตกลงรับรองว่านอกเหนือจากสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการ (รวมเรียกว่า “สญัญาเช่า”) แล้วทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายไม่อยู่ภายใต้
ภาระผกูพนั และ/หรือ ไมต่กอยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ รวมทัง้จะต้อง
มีใบอนญุาตที่ครบถ้วนถกูต้อง ทางเข้าออกสูท่างสาธารณะในสภาพที่ดีและเหมาะสมกบั
การใช้งานของโครงการต่างๆ โดยกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่จะซือ้
จะขาย ทัง้นี ้ส าหรับสิทธิในการใช้ที่ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า-ออก
จากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ผู้จะ
ขายตกลงจะจดัให้ที่ดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ได้รับ
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สิทธิที่จะใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเป็นทางเข้า-ออกจากถนน
สาธารณะภายหลงัท่ีได้มีการการโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว รวมทัง้จะด าเนินการให้กองทรัสต์
สามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ตามที่ได้
ระบใุนสญัญาตกลงกระท าการ 

เงื่อนไข และ
ข้อก าหนดในการรับ
โอนกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สินที่จะซือ้จะ
ขาย และการช าระ
ราคา 

1. ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้ด าเนินการรังวดัที่ดินของทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายให้แล้วเสร็จ
ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลงยอมรับผลการรังวดัดงักลา่ว และ คู่สญัญาจะ
ไมน่ าผลการรังวดัดงักลา่วมาเป็นเหตใุนการเรียกค่าเสียหาย ปรับราคาซือ้ขาย หรือเรียก
คา่ชดเชยแตอ่ยา่งใด  โดยคูส่ญัญายงัคงจะด าเนินการซือ้ขายกนัตอ่ไป 

2. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะโอนเงินประกันท่ีดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่นได้รับจากผู้ เช่าคลงัสินค้า และผู้ เช่าพืน้ที่อื่นๆ ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญา
บริการให้แก่กองทรัสต์ โดยเงินประกนัท่ีโอนให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่วเป็นเงินประกนัสว่นที่
เหลือหลงัจากที่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หกัช าระจากเงินประกนัจ านวนประมาณ 55 
ล้านบาท เพื่อไปช าระราคาทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขาย  

3. ในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายผู้ รับจ านอง
จะต้องให้ความยินยอมและด าเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายทัง้หมดปลอดจากภาระจ านอง 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขายให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะ
ใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าในการโอนดงักล่าวไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 เดือนหลงัจากวันโอน
กรรมสทิธ์ิอยา่งไรก็ดี ส าหรับผู้ เช่าที่มิได้ให้ความยินยอมในการโอนดงักลา่วหรือที่ไม่ได้ลง
นามในสญัญาแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อเข้าเป็น
คูส่ญัญากบักองทรัสต์โดยตรง อนัเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไมส่ามารถเรียกเก็บค่าเช่าโดยตรง
จากผู้ เช่าดังกล่าวได้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้รับช าระค่าเช่าใดๆ ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าภายหลงัวนัโอนกรรมสิทธ์ิจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่จะสง่มอบคา่เช่าดงักลา่วทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเงิน
ดงักลา่ว 

4. ในกรณีที่กองทรัสต์เห็นว่าสภาพของทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายอยู่ในสภาพที่เสียหาย หรือ
ช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญัจนถึงขนาดที่ถ้ากองทรัสต์ได้รู้ลว่งหน้าแล้ว กองทรัสต์จะ
ไม่เข้าท าสญัญา กองทรัสต์มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะ
ขายจนกว่าดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะแก้ไขความเสียหาย หรือความช ารุดบกพร่อง
ดังกล่าว โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นมีหน้าที่ต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ โดยคา่ใช้จ่ายของดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ 

5. ในกรณีที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นมีการจัดท าประกันภยัเก่ียวกับทรัพย์สินที่จะซือ้จะ
ขายไว้ก่อนหน้าที่คูส่ญัญาจะเข้าท าสญัญาฉบบันีแ้ละกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วยงัคงมี
ผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัโอนกรรมสทิธ์ิ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะด าเนินการ
ให้กองทรัสต์และผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและผู้ รับประโยชน์
ร่วมตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ในส่วนของทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย โดยมีผล
นับตัง้แต่วันโอนกรรมสิทธ์ิเป็นต้นไป โดยกองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกนัภยัตามสดัสว่นของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัที่ยงัเหลืออยู ่
โดยหากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นได้ช าระเบีย้ประกันภัยในส่วนดังกล่าวไปแล้ว 
กองทรัสต์ตกลงจะช าระคืนคา่เบีย้ประกนัภยัตามสดัสว่นดงักลา่วให้แก่ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ภายในระยะเวลา 30  วนันบัจากวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 

เหตุเลิกสัญญา 1. หากว่าในระยะเวลาใดๆ ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ หรือผิดค ารับรองและ
รับประกันที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
และไม่ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าคู่สญัญาฝ่าย
นัน้เป็นฝ่ายผิดสญัญา และคูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสทิธิเลกิสญัญานี ้

2. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาฉบบันี ้และสญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 
3. ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขาย ผู้จะขายถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถูก

ศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้
ฟืน้ฟูกิจการของผู้จะขาย ซึ่งผู้จะซือ้เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้จะขายใน
การช าระหนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญานี ้

4. ในระยะเวลาก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขายได้รับความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญั หรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบอยา่งมีนยัส าคญั 

5. ไมม่ีการช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สนิ และ/หรือ ไมม่ีการจดทะเบียนซือ้ขายทรัพย์สินที่จะซือ้
จะขายภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญานี ้

ผ ล ข อ ง ก า ร เ ลิ ก
สัญญา 

1. ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาตามข้อ 1. และ ข้อ 5. ในหวัข้อ
เหตุเลิกสญัญา คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้ ผิดสญัญาอาจบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้
และเรียกคา่เสยีหาย โดยแจ้งให้คูส่ญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. ในกรณีที่คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา ตามข้อ 2. ในหวัข้อเหตเุลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญา
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ฉบบันีส้ิน้สดุลง ทัง้นี ้คูส่ญัญาไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่คูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึง่ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 3. และ ข้อ 4. ในหวัข้อเหตเุลิกสญัญา ผู้จะซือ้อาจบอก
เลิกสญัญาฉบบันี ้โดยแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ผู้จะซือ้ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่ผู้จะขาย เว้นแตเ่หตดุงักลา่วเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของผู้จะขาย 

 

(2) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ขาย” หรือ “ดับบลวิเอชเอ  

คอร์ปอเรชั่น”) 

ผู้ซือ้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (“ผู้ซือ้” หรือ “กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย งานระบบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนือ่งและจ าเป็นตอ่การใช้

ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร สิง่ปลกูสร้าง และทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน และ

อาคาร และสิง่ติดตัง้ตรึงตราอื่นๆ ในอาคารโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล

หารพิจิตร กม.5)  และ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

ราคาทรัพย์สินที่ซือ้
ขาย 

จะระบภุายหลงั ทัง้นี ้ราคาทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) จะมมีลูคา่ประมาณ 

442,309,110 บาทแบง่เป็น 

 ทรัพย์สินที่ซือ้ขายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ราคา
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ประมาณ 220,556,960 บาท 

 ทรัพย์สินที่ซือ้ขายโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ราคา

ประมาณ 221,752,150 บาท8 

(โดยราคาข้างต้นไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

ราคาดงักลา่วอาจมีการปรับได้ตามที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นสมควร ทัง้นีร้าคาทรัพย์สนิท่ี

ซือ้ขายเมื่อรวมกบัราคาซือ้ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง และคา่ตอบแทนการโอนสทิธิการเช่าช่วง

แล้ว(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) จะมมีลูคา่ไมเ่กิน 4,190,000,000 บาท 

ภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่าย 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงรับผิดชอบช าระคา่ใช้จา่ย และคา่ธรรมเนียมอื่นใดอนั

เก่ียวกบัการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายตามสญัญานี ้(ถ้ามี) 

การโอนกรรมสิทธ์ิ 
และการส่งมอบ
ทรัพย์สิน 

ในวนัโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และสิง่ปลกูสร้างตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ผู้

จะขายตกลงจะสง่มอบการครอบครองทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายตามสญัญานี ้และให้ถือวา่การสง่

มอบการครอบครองในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมีผลสมบรูณ์ในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 

เงื่อนไข และ
ข้อก าหนดในการรับ
โอนกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย 
และการช าระราคา 

1. กองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย และช าระราคาให้แก่ดับบลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ตามสญัญานี ้เมื่อการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน/สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 

และกรรมสิทธ์ิสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้างและสญัญา

โอนสทิธิการเช่าช่วงที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

เสร็จสมบรูณ์  

2. ในกรณีที่กองทรัสต์เห็นวา่สภาพของทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายอยูใ่นสภาพที่เสียหาย หรือช ารุด

บกพร่องอย่างมีนยัส าคญัจนถึงขนาดที่ถ้ากองทรัสต์ได้รู้ลว่งหน้าแล้ว กองทรัสต์จะไม่

เข้าท าสญัญา กองทรัสต์มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย

จนกว่าดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะแก้ไขความเสียหาย หรือความช ารุดบกพร่อง

ดงักล่าว โดยดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นมีหน้าที่ต้องด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จ

                                                           
8 ราคาดงักลา่วจะไมน่ าผลการรังวดัที่ดนิที่กองทรัสต์ลงทนุมาเป็นเหตใุนการปรับราคา เรียกคา่เสยีหาย ชดเชยราคา ไมว่า่ผลการรังวดัที่ดินจะ
ท าให้มีจ านวนเนือ้ที่ดินเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากที่ระบไุว้ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานี ้
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ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ 

เหตุเลิกสัญญา เช่นเดียวกบัสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน และสิง่ปลกูสร้าง 

ผลของการเลกิ
สัญญา 

เช่นเดียวกบัสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน และสิง่ปลกูสร้าง 

 

(3) สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติร กม.5)  

ในการลงทนุโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิิตร กม.5) กองทรัสต์จะรับโอนสทิธิการเช่าช่วงที่ดินจาก

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีสาระส าคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้โอน บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้โอน” หรือ “ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น”)  

ผู้รับโอน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (“ผู้รับโอน” หรือ 
“กองทรัสต์”) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั  (“ผู้ให้เช่าช่วง”) 

ทรัพย์สินที่จะลงทุน สทิธิการเชา่ชว่งในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 129645) ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา9 ("ที่ดิน") ตาม

หนงัสอืสญัญาเชา่ชว่งทีด่ินมีก าหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556  ระหวา่งดบับลวิเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั (ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง) ("สัญญาเช่าช่วง

                                                           
9 เนือ้ที่ดินดงักลา่วเป็นเนือ้ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน  จ านวนเนือ้ที่ดินจริงอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนือ้ที่ดินที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการรังวดัก่อนวนัที่กองทรัสต์รับโอนสิทธิการเชา่ชว่งในที่ดินดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในสญัญาฉบบัลงนาม จะระบุเนือ้ที่ดินตามที่รังวดั
ได้ ซึง่อาจเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากที่ระบไุว้ ขึน้อยูก่บัผลการรังวดั  
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ที่ดนิ")  

ค่าตอบแทนการโอน
สิทธิการเช่าช่วง 

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วง ทัง้นี  ้ ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าช่วง 

(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) จะมีมลูคา่ประมาณ 79,954,680 บาท10 (โดยไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจด

ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

ราคาดงักลา่วอาจมีการปรับได้ตามที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นสมควร ทัง้นีค้า่ตอบแทนการโอน

สิทธิการเช่าช่วง เมื่อรวมกับราคาซือ้งานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และราคาซือ้ขายที่ดิน

และสิง่ปลกูสร้างแล้ว(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)จะมีมลูคา่ไมเ่กิน 4,190,000,000 บาท 

ระยะเวลาการเช่า
ช่วง 

30 ปีนบัแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 โดยในวนัที่คาดว่า

กองทรัสต์จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559) ระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินจะเหลือ

ประมาณ 26 ปี 4 เดือน 

การจัดท าบันทกึ
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิการเช่า
ช่วงที่ดนิ 

บนัทึกข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ระหว่างเจ้าของที่ดิน8 บริษัท อรุณวงศ์

รัตน์ จ ากดั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และกองทรัสต์ มีหลกัการและสาระส าคญัดงันี ้

1. เจ้าของที่ดินรับทราบและให้ความยินยอมในการเช่าช่วงระหวา่งผู้ให้เช่าช่วงกบักองทรัสต์ 

2. เจ้าของที่ดินจะไมย่กเลกิ หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่าหลกัโดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ลว่งหน้า 

3. ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าช่วงปฏิบตัิผิดสญัญาเช่าหลกั เจ้าของที่ดินจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบ

เพื่อให้กองทรัสต์เข้าแก้ไขการผิดสญัญาเช่าหลกัโดยไมช่กัช้า (Step-in to cure default) 

4. ในกรณีที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเช่าหลกัจนเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาอีกฝ่าย

หนึ่งบอกเลิกสญัญา เจ้าของที่ดินและผู้ ให้เช่าช่วงจะไม่ยกเลิกสญัญาเช่าหลกั และ 

เจ้าของที่ดินยินยอมและผู้ให้เช่าช่วงตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าหลกัให้แก่

กองทรัสต์ (Step-in right)  

5. ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงที่ดิน หากเจ้าของที่ดินประสงค์

จะขายที่ดิน เจ้าของที่ดินจะแจ้งราคาและเง่ือนไขที่จะขายให้กองทรัสต์ทราบลว่งหน้า และ

                                                           
10 ราคาดงักลา่วจะไมน่ าผลการรังวดัที่ดินที่กองทรัสต์ลงทนุมาเป็นเหตใุนการปรับราคา เรียกคา่เสียหาย ชดเชยราคา ไมว่า่ผลการรังวดัที่ดินจะ
ท าให้มีจ านวนเนือ้ที่ดินเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่ระบุไว้ในสรุปสาระส าคัญของสัญญานีม้ากน้อยเพียงใด ตราบเท่าที่จ านวนเนือ้ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไปไมก่ระทบตอ่การจดัหารายได้ของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั  



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-82  

หัวข้อ รายละเอียด 

ให้สทิธิกองทรัสต์หรือบคุคลที่กองทรัสต์ก าหนดซือ้ที่ดินตามราคาและเง่ือนไขดงักลา่วก่อน 

6. หากเจ้าของท่ีดินจะขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เจ้าของท่ีดิน

จะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนกรรมสทิธ์ิตกลงและยินยอมผกูพนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะ

ปฏิบตัิตามหน้าที่ ข้อก าหนด และเง่ือนไขของเจ้าของที่ดินภายใต้บนัทกึข้อตกลงฉบบันีท้กุ

ประการ 

7. กรณีท่ีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนีต้กทอดไปยังทายาทโดยทางมรดก หรือโดยพินัยกรรมของ

เจ้าของที่ดิน ให้บรรดาสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของที่ดินตามบนัทึกข้อตกลงฉบบันีผู้กพนั

ทายาททกุประการ 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเพิกถอนข้อตกลงใด ๆ ในบนัทึกข้อตกลงเก่ียวกับการ

โอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของที่ดิน ผู้ให้เช่าช่วง และกองทรัสต์ และ ในกรณีที่การโอนสทิธิเช่าช่วงยงัไม่แล้วเสร็จ 

จะต้องได้รับความยินยอมจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ด้วย 

หน้าที่ของคู่สัญญา 1. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นตกลงโอน และกองทรัสต์ตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้

สญัญาเช่าช่วงที่ดินจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และเจ้าของที่ดินและผู้ ให้เช่าช่วงได้ให้

ความยินยอมในการโอนสทิธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว โดยคู่สญัญาตกลงให้การ

โอนดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วงต่อส านักงานที่ดินที่

เก่ียวข้อง (“วันจดทะเบียน”)  

2. ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้ด าเนินการรังวดัที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนวนัจดทะเบียน ทัง้นี ้ไม่

ว่าผลการรังวัดดังกล่าวจะเป็นเช่นไร คู่สญัญาตกลงยอมรับผลการรังวัดดังกล่าว หาก

จ านวนเนือ้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปไม่กระทบต่อการจัดหารายได้ของกองทรัสต์อย่างมี

นัยส าคัญ ในกรณีเช่นว่านี  ้คู่สญัญาตกลงว่าผลการรังวัดดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการ

เปลีย่นแปลงคา่ตอบแทนการโอนสทิธิการเช่าช่วงที่ระบไุว้ในสญัญานี ้และ คู่สญัญาจะไม่

น าผลการรังวดัดงักลา่วมาเป็นเหตใุนการเรียกค่าเสียหาย ปรับราคาค่าตอบแทนการโอน

สทิธิการเช่าช่วง หรือเรียกคา่ชดเชยแตอ่ยา่งใด  โดยคู่สญัญายงัคงจะด าเนินการโอนสิทธิ

การเช่าช่วงกนัตอ่ไป   

3. กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียม และอากรแสตมป์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการจด

ทะเบียนโอนสทิธิการเช่าช่วง 

4. เมื่อดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และกองทรัสต์ด าเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วง
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ตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้องแล้ว คูส่ญัญาตกลงกนัดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่มีหน้าที่ช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ซึ่งรวมถึง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอื่นๆ หรือ

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่เก่ียวข้องกบั

การใช้ประโยชน์ในท่ีดินจนถึงวนัก่อนวนัจดทะเบียน  ในกรณีที่ภาระหนีส้ินและความ

รับผิดต่างๆ ครบก าหนดช าระหลงัจากวนัจดทะเบียน ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตก

ลงช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ดงักลา่ว หากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่

ไม่ช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ  ดงักลา่วภายในก าหนด ให้กองทรัสต์

สามารถช าระภาระหนีส้ินและความรับผิดต่างๆ แทนดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้ 

และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ต้องช าระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 15 ต่อปี

ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทรัสต์ช าระหนีส้ินและความรับผิด 

ดังกล่าวข้างต้นแทนดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และแจ้งให้ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.2 กองทรัสต์จะเข้าเป็นผู้ เช่าช่วงภายใต้สญัญาเช่าช่วงที่ดินแทนดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น โดยกองทรัสต์จะมีสิทธิ และหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงที่ดินใน

ฐานะผู้ เช่าช่วงทกุประการ 

5. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงและรับรองว่า ในวันที่ท าสญัญาฉบับนีแ้ละในวันจด

ทะเบียน ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ไม่มีหนีส้ิน หรือความรับผิดใดๆ ภายใต้สญัญาเช่า

ช่วงที่ดินค้างช าระตอ่ผู้ให้เช่าช่วง เว้นแตค่า่เช่าช่วงซึง่ค านวณจนถึงวนัก่อนวนัจดทะเบียน 

โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงจะช าระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในวนัจดทะเบียน ในกรณีที่

หนีส้นิ หรือความรับผิดใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าช่วงที่ดินที่เกิดขึน้ก่อนวนัจดทะเบียน ได้ถกู

ทวงถามให้ช าระหลงัจากวันจดทะเบียน ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นตกลงช าระภาระ

หนีส้ินและความรับผิดต่างๆ ดงักลา่ว หากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ไม่ช าระภาระหนีส้ิน

และความรับผิดต่างๆ ดงักลา่วภายในก าหนด ให้กองทรัสต์สามารถช าระภาระหนีส้ิน

และความรับผิดต่างๆ แทนดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ได้ และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่

ต้องช าระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีกองทรัสต์ช าระหนีส้นิ และความรับผิดดงักลา่วข้างต้นแทนดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

และแจ้งให้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. การแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือยกเลกิเพิกถอนข้อตกลงใดๆ ในสญัญาฉบบันี ้ต้องท าเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร และได้รับความยินยอมจากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 

 

(4) สัญญาเช่าที่ดนิและสัญญาเช่าช่วงที่ดนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิิตร กม.5) 

 
เนื่องจากกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) โดยการรับโอน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นข้างต้น เมื่อการโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเสร็จ

สมบูรณ์ กองทรัสต์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจะต้องผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไข

สญัญาเช่าช่วงที่ดินระหวา่งบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงและดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ใน

ฐานะผู้ เช่าช่วง ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 (หนงัสอืสญัญาเช่าที่ดินฉบบัส านกังานท่ีดินลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2556) 

นอกจากนี ้ยงัมีสญัญาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าช่วงที่ดินท่ีกองทรัสต์จะรับโอนสทิธิการเช่าช่วง ได้แก่ สญัญาเช่า

ที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินและบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั ในฐานะผู้ เช่า ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2556 (หนงัสือ

สญัญาเช่าที่ดินฉบบัส านกังานท่ีดนิลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2556) และหนงัสอืข้อตกลงกระท าการของเจ้าของที่ดินที่

เช่าช่วง ซึ่งเจ้าของที่ดินได้ออกให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในปัจจุบนั โดยสญัญามีสาระส าคญัโดยสรุป

ดงัตอ่ไปนี ้
 

(4.1) สัญญาเช่าที่ดนิ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้เช่า 
(1) นายศภุโชค มีอ าพล 

(2) นางศศิวิมล มีอ าพล 

(3) นางภทัรพร วรทรัพย์  

(“ผู้ให้เช่า” หรือ “เจ้าของที่ดนิ”) 11 

ผู้เช่า บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 129645 เลขที่ดิน 348 หน้าส ารวจ 20819 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ("ที่ดนิ") 

                                                           
11 ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิ (รับให้) จากนางอารีรัตน์ มีอ าพล ในฐานะเจ้าของที่ดินและผู้ ให้เชา่เดิม ตัง้แตว่นัที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
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ระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 

ค่าเช่า คา่เช่ารายปีตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาเชา่ที่ดินโดยจะช าระในวนัท่ี 5 เมษายน  

ของทกุปี 

การต่ออายุสัญญา 1. เมื่อระยะเวลาการเช่าตามสญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้ ให้เช่าตกลงว่า ถ้าผู้ ให้เช่ามีความประสงค์

จะให้มีการเช่าตอ่ไปอีก ผู้ให้เช่าต้องให้ผู้ เช่าหรือบคุคลที่ผู้ เชา่ก าหนดเป็นผู้มีสทิธิในการเชา่

ที่ดินที่เช่านีต้่อไปได้เป็นรายแรก ตามอตัราค่าเช่า ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่จะได้ตกลงกัน

ใหมภ่ายใต้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีผู้ให้เช่าเสนอให้แก่บคุคลภายนอก 

2. คู่สญัญาตกลงที่จะท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญานีไ้ม่

น้อยกว่า 1 ปี และไปจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ ส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้องภายใน 30 วนั 

ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญานี ้ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบคา่ภาษี คา่ธรรมเนียม 

ค่าอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึน้เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิการเช่า

ที่ดินท่ีเช่าดงักลา่ว 

การครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิที่
เช่า 

ผู้ให้เชา่ยินยอมให้ผู้ เช่าเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินที่เช่านีไ้ด้ทกุชนิด รวมถึงการน า

ที่ดินท่ีเชา่ออกให้เชา่ชว่ง การก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน อาคารส านกังาน บ้านเรือน ที่

พกัอาศยั หรือสิง่ปลกูสร้างอื่นใด เพื่อน าออกให้เช่า หรือประกอบธรุกิจ อตุสาหกรรม หรือ

กระท าการใดๆ ได้ทัง้สิน้ โดยผู้ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือและด าเนินการใดๆ รวมถึงแตไ่ม่

จ ากดัเพียงการท าเอกสาร การจดทะเบียน การมอบอ านาจให้ผู้ เช่า หรือตวัแทนของผู้ เช่าใน

การขออนญุาตตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานของราชการท่ีเก่ียวข้อง ในการก่อสร้าง การประกอบธุรกิจ 

อตุสาหกรรม หรือกระท าการใดๆ บนท่ีดินที่เช่านี ้โดยไมเ่รียกร้องคา่ตอบแทนใดๆ 

การโอนกรรมสิทธ์ิ 1. ในระหวา่งระยะเวลาการเช่านี ้หากผู้ให้เช่าขายหรือโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีเช่านี ้ไมว่า่ด้วย

ประการใดๆ ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีเช่านีต้กลงและ

ยินยอมผกูพนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะปฏิบตัิตามหน้าที่ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของผู้ ให้

เช่าภายใต้สญัญานีทุ้กประการ รวมตลอดถึงปฏิบตัิตามค ามัน่ของผู้ ให้เช่าที่ให้ไว้ตาม

สญัญานี ้ตอ่ไปเสมือนหนึง่เป็นคูส่ญัญามาตัง้แตต้่น 

2. ในกรณีท่ีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีเช่านีต้กทอดไปยงัทายาทโดยทางมรดกหรือโดยพินยักรรม

ของผู้ให้เช่า ให้บรรดาสทิธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามสญัญานี ้รวมถึงค ามัน่ของผู้ให้เช่าที่
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ให้ไว้ตามสญัญานี ้ผกูพนัทายาททกุประการ 

การสิน้สุดสัญญา 1. หากที่ดินท่ีเช่านีถ้กูราชการเวนคืน ให้สญัญานีส้ิน้สดุลงโดยคูส่ญัญาตา่งไมม่ีสทิธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากหน่วยงาน

ราชการเนื่องจากการเวนคืนในสว่นของที่ดินที่เช่าให้ตกได้แก่ผู้ให้เช่า 

2. อาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึน้ภายหน้าเมื่อสิน้อายุสญัญาเช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้

เช่า12 

การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญา 

การเปลีย่นแปลงแก้ไขเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดของสญัญานีจ้ะกระท าได้ตอ่เมื่อได้มีการตกลงกนั

ระหวา่งผู้ให้เช่า และผู้ เชา่ และให้กระท าเป็นหนงัสอืตามแบบพิธีการเช่นเดยีวกบัการท าสญัญา

นี ้

(4.2) สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั (“ผู้ให้เช่าช่วง”) 

ผู้เช่าช่วง บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้เช่าช่วง”) 

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง ที่ดินโฉนดเลขที่ 129645 เลขที่ดิน 348 หน้าส ารวจ 20819 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ("ที่ดนิ") 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 

ค่าเช่า 1. ผู้ เช่าช่วงตกลงช าระคา่ตอบแทนการเช่าช่วงแกผู่้ให้เชา่ชว่งตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา

เช่าช่วงที่ดิน  ซึง่ได้ช าระเงินในวนัท่ีท าสญัญาและในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินที่เช่า

ช่วง 

2. ผู้ เช่าช่วงตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงเป็นรายไตรมาส ภายในวนัที่ 5 ของเดือน

                                                           
12 ระบใุนหนงัสือสญัญาเชา่ที่ดิน มีก าหนดสามสบิปี ฉบบักรมที่ดิน ระหวา่งผู้ ให้เชา่และผู้ เชา่ ลงวนัที่ 26 มีนาคม 2556 
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มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ของทกุปี โดยผู้ให้เช่าช่วงจะไมค่ิดคา่เช่าในช่วง

ระยะเวลา 6 เดือนแรก และจะเร่ิมต้นคิดค่าเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 เป็นต้นไปตาม

อตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงที่ดิน 

การต่ออายุสัญญา 1. เมื่อระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงว่า ถ้าผู้ ให้เช่าช่วงมี

ความประสงค์จะให้มีการเช่าต่อไปอีก ผู้ ให้เช่าช่วงต้องให้ผู้ เช่าช่วงหรือบคุคลที่ผู้ เช่าช่วง

ก าหนดเป็นผู้ มีสิทธิในการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงนีต้่อไปได้เป็นรายแรก ตามอัตราค่าเช่า 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่จะได้ตกลงกันใหม่ภายใต้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ ให้เช่าช่วง

เสนอให้แก่บคุคลภายนอก 

2. คู่สัญญาตกลงที่จะท าสญัญาเช่าช่วงฉบับใหม่ก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเช่าช่วงตาม

สญัญานีไ้ม่น้อยกว่า 1 ปี และไปจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ ส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง

ภายใน 30 วนั ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญานี ้ผู้ให้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบ

คา่ภาษี คา่ธรรมเนียม คา่อากรแสตมป์ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึน้เนื่องจากการจด

ทะเบียนสทิธิการเช่าที่ดินท่ีเช่าช่วงดงักลา่ว 

การครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิที่
เช่าช่วง 

ผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงนีไ้ด้ทกุชนิด 

รวมถึงการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้า โรงงาน อาคารส านกังาน บ้านเรือน ที่พกัอาศยั หรือสิ่ง

ปลูกสร้างอื่นใด เพื่อน าออกให้เช่าพร้อมให้เช่าช่วงที่ดินที่ เช่าช่วง หรือประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรม หรือกระท าการใดๆ ได้ทัง้สิน้ โดยผู้ ให้เช่าช่วงตกลงให้ความร่วมมือและ

ด าเนินการใดๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการท าเอกสาร การจดทะเบียน การมอบอ านาจให้ผู้ เช่า

ช่วง หรือตวัแทนของผู้ เช่าช่วงในการขออนญุาตต่างๆ ต่อหน่วยงานของราชการที่เก่ียวข้อง ใน

การก่อสร้าง การประกอบธุรกิจ อตุสาหกรรม หรือกระท าการใดๆ บนที่ดินที่เช่าช่วงนี ้โดยไม่

เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิเรียกให้ผู้ เช่าช่วงจัดส่งแบบแปลน 

lay-out และส าเนาใบอนญุาตก่อสร้าง ไม่ว่าในขณะยื่นขออนญุาตหรือภายหลงัได้รับอนญุาต

จากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้กบัผู้ให้เช่าช่วงได้ 

การโอนสิทธิตาม
สัญญา 

ผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงให้เช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วง หรือโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตาม

สญัญานีใ้ห้แก่ (ก) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่มีผู้ เชา่ชว่ง หรือบริษัทในเครือของผู้ เช่าช่วงเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ (ข) กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate 

Investment Trust-REIT) ที่มีผู้ เช่าช่วง หรือบริษัทในเครือของผู้ เช่าช่วงเป็นผู้มีหน้าที่หรือได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้บริหาร รวมถึงน าสิทธิการเช่าตามสญัญานีไ้ปเป็นหลกัประกันเงินกู้ ต่อ
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บคุคลหรือนิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินใดๆ ได้ โดยผู้ เช่าช่วงจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการโอน

ดงักลา่ว ตลอดจนยินยอมให้ผู้ เช่าชว่งให้เช่าอาคารโรงงาน โกดงัเก็บสนิค้า และสิง่ปลกูสร้างอื่น

ใดที่ได้ปลกูสร้างขึน้  รวมทัง้เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ที่มาเช่าอาคารสิ่งปลกูสร้าง และ/หรือ 

เช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงได้ โดยผู้ ให้เช่าช่วงไม่เข้าไปเก่ียวข้องด้วย ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงให้ความ

ร่วมมือและด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการท าเอกสาร หรือการจดทะเบียนเพื่อให้

การดงักลา่วส าเร็จลลุว่งและสมบรูณ์ตามกฎหมายโดยไมเ่รียกร้องคา่ตอบแทนใดๆ 

ในระหวา่งระยะเวลาการเช่าช่วงนี ้หากผู้ให้เช่าช่วงโอนสทิธิหน้าที่ตามสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอื่น 

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนตกลงและยินยอมผกูพนัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะปฏิบตัิตามหน้าที่ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของผู้ให้เช่าช่วงภายใต้สญัญานี ้

ทกุประการ 

ข้อตกลง สทิธิ และ
หน้าที่ของผู้เช่าช่วง 

1. ผู้ เช่าช่วงตกลงว่าจะไม่กระท าหรือยินยอมให้มีการกระท าใดในที่ดินที่เช่าช่วง อนัเป็นการ

ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งว่าด้วยความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือมีมลพิษต่อสภาพแวดล้อม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

หรือผู้อยูบ่ริเวณใกล้เคียง โดยไม่ใช้ที่ดินที่เช่าช่วงเพื่อการอย่างอื่นนอกจากการตามที่ระบุ

ไว้ในสญัญานี ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากผู้ ให้เช่าช่วง และถ้าหากเกิดความ

เสยีหายใดๆ ในท่ีดินที่เช่าช่วงระหว่างระยะเวลาการเช่าช่วง ไม่ว่าจะโดยการกระท าของผู้

เช่าช่วงเอง หรือบริวารของผู้ เช่าช่วงแล้ว ผู้ เช่าช่วงจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญานี ้หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า

ตามสัญญาเช่าฉบับใหม่ ส าหรับกรณีที่มีการท าสัญญาเช่าฉบับใหม่  ผู้ เช่าช่วงจะ

ด าเนินการสง่มอบที่ดินที่เช่าช่วงคืนแก่ผู้ ให้เช่าช่วงตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ภายใน 

180 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักลา่ว ถ้าเกินก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผู้

เช่าช่วงจะต้องเสยีคา่ปรับให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเดือนละ 925,860.16 บาท ค านวณเป็นรายวนั 

จนกวา่ผู้ เช่าช่วงจะเคลือ่นย้ายอปุกรณ์ออกไปทัง้หมดและสง่คนืท่ีดินที่เชา่ชว่งให้แกผู่้ให้เชา่

ช่วง อีกทัง้ผู้ เช่าช่วงตกลงยกกรรมสิทธ์ิในอาคารและสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดท่ีผู้ เช่าช่วงได้

ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าช่วงให้ตกเป็นของผู้ ให้เช่าช่วง พร้อมน าส่งแบบแปลนการก่อสร้าง

อาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงภายใน 180 วนัดงักลา่วด้วย โดยผู้ให้เช่า

ช่วงตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกบั

การโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วทัง้หมด 
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ภาษีอากร 1. ผู้ให้เช่าช่วงรับรองวา่ก่อนท าสญัญานี ้ท่ีดินที่เช่าช่วงนีไ้มม่ีภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ  

2. ในระหว่างระยะเวลาการเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบช าระภาษีช ารุงท้องที่ ภาษี

โรงเรือน ภาษีป้าย (และ/หรือภาษีอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัอนัอาจมีขึน้ในอนาคต) ส าหรับ

ที่ดินที่เช่าช่วงนี ้

การสิน้สุดสัญญา 1. หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญา และมิได้แก้ไขเยียวยาการผิดสญัญาดงักล่าว

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืบอกกลา่วจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว คู่สญัญา

ฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญามีสทิธิบงัคบัให้คูส่ญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญาปฏิบตัิตามสญัญา และ/หรือ 

บอกเลกิสญัญานี ้และเรียกคา่เสยีหายได้ 

2. หากสิ่งปลกูสร้างที่ผู้ เช่าช่วงได้ก่อสร้างบนที่ดินที่เช่าช่วงได้รับความเสียหายทัง้หมด หรือ

ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญจนผู้ เช่าช่วงไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเหตุสุดวิสยัและเหตุ

ดงักล่าวต้องไม่เป็นความผิดของผู้ เช่าช่วงแล้ว ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ โดย

คูส่ญัญาตกลงไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

3. ผู้ เช่าช่วงมีสทิธิบอกเลกิสญัญานีไ้ด้โดยมีหนงัสอืบอกกลา่วแก่ผู้ ให้เช่าช่วงลว่งหน้าไม่น้อย

กว่า 12 เดือน โดยในระหว่างนัน้ผู้ เช่าช่วงยังคงต้องช าระค่าเช่า และเมื่อพ้นระยะเวลา

ดงักลา่วแล้ว คูส่ญัญาตกลงไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

4. หากที่ดินที่เช่าช่วงนีถู้กราชการเวนคืน ให้สญัญานีส้ิน้สุดลงโดยคู่สญัญาต่างไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจาก

หน่วยงานราชการเนื่องจากการเวนคืนในสว่นของที่ดินที่เช่าช่วง ให้ตกได้แก่ผู้ ให้เช่าช่วง 

สว่นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานราชการเนื่องจากการเวนคืน

ในสว่นของสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินท่ีเช่าช่วง ให้ตกเป็นของผู้ เช่าช่วง 

5. เมื่อสญัญานีร้ะงับสิน้ลงด้วยความผิดของผู้ เช่าช่วง ผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิซือ้อาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างทัง้หมดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าช่วงและอยู่ในที่ดินที่เช่าช่วงในราคาเท่ากับ

มลูคา่ทางบญัชีของอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ณ ขณะนัน้ ส าหรับกรณีที่ยงัไม่มีการ

โอนสทิธิ/หน้าที่ตามที่ได้ระบใุนสญัญานี ้หรือในราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับกรณีที่ได้มีการโอนสทิธิ/หน้าที่ตามที่ได้ระบใุนสญัญานีแ้ล้ว  ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าช่วงต้อง

มีหนงัสอืแสดงเจตนามายงัผู้ เช่าช่วงภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีสญัญานีร้ะงบัสิน้ลง โดยผู้

เช่าช่วงตกลงที่จะน าสง่แบบแปลนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วให้แก่ผู้ ให้

เช่าช่วงด้วย 

หากผู้ให้เช่าช่วงไมป่ระสงค์ที่จะซือ้ทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือมิได้มีหนงัสอืแสดงเจตนามายงัผู้
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เช่าช่วงภายในระยะเวลา 30 วนัดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิขายทรัพย์สินนัน้ให้ผู้อื่น ใน

กรณีดังกล่าว ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงที่จะให้เช่าที่ดินที่เช่าช่วงแก่ผู้ ซือ้ทรัพย์สินนัน้ตาม

ระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลอือยูต่อ่ไปภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี ้โดยผู้ ให้

เช่าช่วงไมต้่องรับผิดชอบช าระคา่ภาษี คา่ธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ใดๆ ที่อาจมีขึน้เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงจะต้อง

ด าเนินการขายทรัพย์สนิดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 150 วนันบัจากวนัท่ีสญัญานีร้ะงบัสิน้

ลง 

ถ้าพ้นระยะเวลา 150 วนัดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าช่วงยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สนิให้แก่ผู้อื่นได้ ผู้

เช่าช่วงต้องรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าช่วงและอยู่ใน

ที่ดินท่ีเช่าช่วงตามสญัญานี ้และสง่มอบที่ดินที่เช่าช่วงคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงในสภาพปกติ

ภายในก าหนดเวลา 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา 150 วนัดงักลา่วข้างต้น หากผู้ เช่า

ช่วงไม่ปฏิบตัิตามความในวรรคนี ้ผู้ เช่าช่วงยอมชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงในอตัรา

เท่ากับอัตราค่าเช่าตามสัญญานี ้ณ ขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ 15 ของจ านวนค่าเช่า

ดงักลา่ว โดยค านวณเป็นรายวนันบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว จนกว่าจะมี

การรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดแล้วเสร็จและส่งมอบที่ดินที่เช่าช่วงคืนให้แก่

ผู้ให้เช่าช่วงแล้ว กบัทัง้ให้ผู้ ให้เช่าช่วงกลบัเข้าครอบครองที่ดินที่เช่าช่วงได้ทนัที และผู้ เช่า

ช่วงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่ารือ้ถอน หรือค่าขนย้ายใดๆ จากผู้ ให้เช่าช่วง เมื่อ

คูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามนีแ้ล้ว คูส่ญัญาตา่งตกลงไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญา 

การเปลีย่นแปลงแก้ไขเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดของสญัญานีจ้ะกระท าได้ตอ่เมื่อได้มีการตกลงกนัทัง้

สองฝ่าย และให้กระท าเป็นหนงัสอืตามแบบพิธีการเช่นเดียวกบัการท าสญัญานี ้

 

(4.3) หนังสือข้อตกลงกระท าการของเจ้าของที่ดนิที่เช่าช่วง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ออกโดย 
(1) นายศภุโชค มีอ าพล 

(2) นางศศิวิมล มีอ าพล 
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(3) นางภทัรพร วรทรัพย์  

(“ผู้ให้เช่า” หรือ “เจ้าของที่ดนิ”) 13 

ถงึ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556  

ค ารับรองและ
ข้อตกลง 

1. เจ้าของที่ดินขอรับรองและยืนยันว่า เจ้าของที่ดินได้ด าเนินการจดทะเบียนการเช่ากับ
บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) (“สัญญาเช่าหลัก”) ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว นอกจากนี  ้เจ้าของที่ดินรับทราบและขอให้ความยินยอมในการเช่าช่วงตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสญัญาเช่าช่วงที่ดิน ระหว่าง บริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากัด กับ 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (“สัญญาเช่าช่วง”) 

2. หากผู้ ให้เช่าช่วงปฏิบัติผิดสญัญาเช่าหลัก เจ้าของที่ดินจะแจ้งให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ทราบเพื่อหาทางแก้ไขการผิดสญัญาโดยไมช่กัช้า 

3. เจ้าของที่ดินตกลงที่จะไม่ยกเลิกสญัญาเช่าหลกัไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ลว่งหน้า 

4. ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินตามสญัญาเช่าช่วง หากเจ้าของที่ดินประสงค์
จะขายที่ดินนีใ้ห้แก่บุคคลภายนอก เจ้าของที่ดินจะแจ้งราคาและเง่ือนไขที่จะขายแก่
บุคคลภายนอกดังกล่าวให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า ให้สิทธิ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือบุคคลที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
ก าหนด พิจารณาซือ้ที่ดินตามราคาและเง่ือนไขดงักลา่วก่อน โดยหาก ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ หรือบคุคลที่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ก าหนด ไม่แสดงเจตนาซือ้ที่ดินนีภ้ายใน 
120 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง เจ้าของที่ดินจึงมีสทิธิขายที่ดินให้แก่บคุคลภายนอกดงักลา่ว
ได้ที่ราคาและเง่ือนไขเดียวกันกับที่แจ้งแก่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น โดยเจ้าของที่ดิน
จะต้องด าเนินการขายที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา 90 วนั
ดงักลา่ว 

5. ภายใต้ข้อก าหนดหนงัสือนี ้หากเจ้าของท่ีดินจะขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไม่ว่าด้วย

                                                           
13 นายศภุโชค มีอ าพล, นางศศิวิมล มีอ าพล และนางภทัรพร วรทรัพย์ เป็นผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดิน (รับให้) จากนางอารีรัตน์ มีอ าพล ใน
ฐานะเจ้าของที่ดินและผู้ ให้เชา่เดิมในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ซึง่เจ้าของที่ดินทัง้สามทา่นได้เข้าท าหนงัสือตกลงกระท าการของเจ้าของที่ดิน
ที่เชา่ชว่งฉบบัใหมใ่ห้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข และตกลงยินยอมผูกพนัที่
จะปฏิบตัิตามสญัญาเชา่ที่ดิน สญัญาเชา่ชว่งที่ดิน และหนงัสือข้อตกลงกระท าการฉบบันีท้กุประการ  
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ประการใดๆ เจ้าของท่ีดินจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิตกลงและยินยอมผกูพนั
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อก าหนด และเง่ือนไขของเจ้าของที่ดิน
ภายใต้หนงัสอืฉบบันีท้กุประการ 

6. กรณีที่กรรมสิทธ์ิในท่ีดินนีต้กทอดไปยังทายาทโดยทางมรดก หรือโดยพินัยกรรมของ
เจ้าของที่ดิน ให้บรรดาสทิธิและหน้าที่ของเจ้าของที่ดินตามหนงัสอืฉบบันีผ้กูพนัทายาททกุ
ประการ 

7. เจ้าของที่ดินจะไม่ยกเลิก เพิกถอนหนงัสือฉบบันี ้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
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2.4.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรัสต์ 

(1) สัญญาตกลงกระท าการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้สัญญา บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ให้สัญญา”) 

ผู้รับสัญญา บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (“ผู้รับสัญญา” หรือ 

“กองทรัสต์”) 

วันที่มีผลใช้บังคับ
ของสัญญา 

สญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัโอนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย ตามสญัญาจะซือ้จะ

ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง และวนัจดทะเบยีนโอนสทิธิการเช่าชว่ง ตามสญัญาโอนสทิธิการเช่า

ช่วงทีด่ินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

ข้อตกลงเร่ืองการถอื
ครองหน่วยทรัสต์ 

1. ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่สญัญาฉบับนีม้ีผลบังคับใช้  ("ระยะเวลาถือครอง

หน่วยทรัสต์") ผู้ให้สญัญาตกลงจะเข้าถือ และรักษาสดัสว่นการถือครองหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ที่มีการออก

และเสนอขายในการเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ของกองทรัสต์ ให้อยู่ในความ

ครอบครองของผู้ให้สญัญา และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ให้สญัญา 

ทัง้นี ้“กลุ่มบุคคลเดียวกัน”ให้หมายความถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึง่หรือหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1)   คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 

(2)  นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ซึง่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่น

ในนิติบคุคลดงักลา่วไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด 

(3)  กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (1) หรือ (2) แตท่ัง้นี ้มใิห้รวมถงึกองทนุส ารอง

เลีย้งชีพ 

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ ให้สญัญาตกลงว่าผู้ ให้

สญัญา และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ให้สญัญาจะไม่ขายหรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือ
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น าหนว่ยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆจนท าให้ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ กลุม่บคุคล

เดียวกนัของผู้ให้สญัญาถือครองหนว่ยทรัสต์รวมกนัต ่ากว่าสดัสว่นที่ก าหนดไว้ข้างต้นเว้น

แตใ่นกรณีจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ให้กระท าได้เมื่อมีการแจ้งให้ทรัสตีทราบลว่งหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อตกลงไม่แข่งขนั
กับกิจการของ
กองทรัสต์ 

 

1. ผู้ ให้สญัญาตกลงต่อกองทรัสต์ว่าในการด าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ /หรือ อาคารโรงงาน (logistics 
facilities) ให้เช่าในประเทศไทย หากผู้ ให้สญัญามีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่น
ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใดๆ เพื่อการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สินประเภท
อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (logistics facilities) ของ
ตนซึ่งตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้ ให้สญัญาตกลงที่จะเสนอ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้

(ก) ผู้ให้สญัญายงัคงปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ส าหรับ
ทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทรัสต์ และ 

(ข) ทรัพย์สนิของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุสมบตัติรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้า
หรือนายหน้า 

2. หากทรัพย์สินของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ผู้ให้
สัญญาตกลงที่จะเสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์พร้อมกับทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟัน ด์ 
ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน  

3. อยา่งไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดข้อ 1 
และ ข้อ 2 ข้างต้น 

(ก)  ผู้ให้สญัญาแสดงให้กองทรัสต์เหน็ โดยน าสง่ส าเนาเอกสารแสดงความจ านงของ
ลกูค้าหรือนายหน้าตอ่กองทรัสต์เพื่อประกอบการพิจารณา วา่คณุสมบตัิของ
ทรัพย์สนิตามประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าไมต่รงกบัคณุสมบตัิของ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และผู้ให้สญัญาได้ลงนามในหนงัสอืแสดงความจ านงกบั
ลกูค้าหรือนายหน้ารายดงักลา่วแล้ว ทัง้นี ้แม้ตอ่มาในภายหลงัคณุสมบตัิของ
ทรัพย์สนิตามประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าจะตรงกบัลกัษณะของทรัพย์สนิ
ดงักลา่วของกองทรัสต์ หรือ 
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(ข) ผู้ให้สญัญาได้เสนอทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้ลกูค้าหรือนายหน้าก่อนแล้ว และผู้ให้
สญัญาได้รับการปฏิเสธจากลกูค้าหรือนายหน้าดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

4. คูส่ญัญาตกลงให้สทิธิแก่ลกูค้าหรือนายหน้าแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าหรือไม่ และ
หากลกูค้าหรือนายหน้าไมป่ระสงค์ที่จะเข้าท าสญัญากบักองทรัสต์ จะไมถื่อวา่ผู้ให้สญัญา
ผิดสญัญาในข้อนี ้

หน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์
ลงทุนจากการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 2 

 

1. ส าหรับพืน้ท่ีอาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และ 
พืน้ที่อาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ซึ่งมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพื น้ที่ แ ล้ว 14 (“พื ้นที่ ในโครงการชลหารพิจิตร กม.  5 และโครงการ
ลาดกระบัง”) ผู้ ให้สญัญาตกลงว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ หากพืน้ท่ีในโครงการชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการลาดกระบงัสว่นใด ที่ยงัไม่มี
ผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ (เว้นแต่ อาคาร A2/1 และอาคาร G ในโครงการชลหาร
พิจิตร กม. 5 ซึ่งผู้ ให้สญัญามีหน้าที่ช าระค่าเช่าแตกต่างออกไป โดยมีรายละเอียดตาม
หวัข้อ หน้าที่ของผู้ ให้สญัญาเก่ียวกบัโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 5)) ผู้ให้สญัญาตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่ในโครงการชลหารพิจิตร กม. 
5 และโครงการลาดกระบงั ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ในอตัราตารางเมตรละ 140 บาท
ตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมถึงช าระ ค่าน า้ ค่าไฟ ค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัพืน้ที่ในโครงการชล
หารพิจิตร กม. 5 และโครงการลาดกระบงัสว่นที่ยงัไม่มีผู้ เช่าดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ ให้
สญัญาเป็นผู้ เช่า  

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ หากผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหา
ผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่ในโครงการชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการลาดกระบงั ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า
ดงักล่าวได้ โดยมีระยะเวลาเช่าอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปีนบัแต่วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุ และมีอตัราค่าเช่าในระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนในอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน ผู้ ให้สญัญาไม่ต้อง
ช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่เช่าในโครงการชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการลาดกระบงั ที่
ผู้ ให้สญัญาสามารถจัดหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่กองทรัสต์อีกต่อไป  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่
ผู้ ให้สญัญาจัดหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ในโครงการชลหารพิจิตร กม.5 และ

                                                           
14 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2559 
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โครงการลาดกระบัง โดยมีอัตราค่าเช่าต ่ากว่าตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน ผู้ ให้
สญัญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาด (จากตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน) 
ส าหรับพืน้ที่เช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุและ/หรือ ในกรณีที่ผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้อง
ช าระค่าเช่าในอัตราตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือนส าหรับพืน้ที่เช่าดังกล่าวให้แก่
กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

อยา่งไรก็ดี หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วได้แล้ว และเกิดกรณีผู้
เช่าดงักลา่วผิดนดัหรือไม่สามารถช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าได้  ผู้ให้สญัญาไม่ต้องรับผิด
ช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่า  

ทัง้นี ้หากผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (ด้วยเหตุอื่น
นอกเหนือจากกรณีที่มีเหตผิุดนดัหรือไมส่ามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้) และ ทรัส
ตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สญัญาในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีเช่นว่านัน้ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับ
พืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์
เข้าลงทนุ 

2. ผู้ ให้สญัญาตกลงว่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ ให้สญัญาตกลงจะวางเงินประกนัการ
เช่าและการบริการเป็นจ านวน 1,702,028 บาท เพื่อเป็นการประกนัการช าระค่าเช่าพืน้ที่
ในโครงการชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการลาดกระบงั ข้างต้นโดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลา 
3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุหรือเมื่อผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญา
เช่าพืน้ที่ดังกล่าวได้ในค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ รับสญัญาจะคืนเงินประกนัดงักลา่วให้แก่
ผู้ ให้สัญญาโดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุหรือวนัที่ผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้า
ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามเง่ือนไขดงักลา่วได้ 

หน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับ
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชล

1. ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 5) อาคาร G ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั มีสญัญาเช่าฉบบัท่ีจะครบก าหนดอายกุารเช่าใน

วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ดงักลา่วแล้ว 

ผู้ เช่าในอาคาร G ไมเ่ช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุาร
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หารพิจิตร กม. 5) เช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า  ผู้ ให้สญัญาจะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจาก

ครบก าหนดอายุการเช่าดังกล่าว  ในอัตราค่าเช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม  

จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์

เข้าลงทนุ รวมถึงช าระคา่น า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีเช่าสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วเสมือนหนึง่วา่ผู้ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า 

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนดังกล่าว หากผู้ ให้สญัญา

สามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 5) อาคาร G ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่วได้ โดยมีระยะเวลาเช่าอยา่งน้อยเทา่กบัระยะเวลา

ที่เหลือของ 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุดงักลา่ว และมีอตัราค่าเช่าในระยะเวลาที่

เหลอืของ 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าเดิมบวก

ร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่โครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาคาร G ที่ผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้

เช่าได้แล้วให้แก่กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ผู้ ให้สญัญาจดัหามาได้นัน้ เข้า

ท าสญัญาเช่าส าหรับพืน้ที่โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) 

อาคาร G โดยมีอตัราคา่เชา่ต ่ากวา่อตัราคา่เช่าเดิมของผู้ เช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของคา่เช่า

เดิม ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาด ส าหรับพืน้ที่เช่าดังกล่าวให้แก่

กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุดงักลา่ว และ/

หรือ ในกรณีที่ผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตามระยะเวลาที่เหลือ

ของ 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าในอตัราค่า

เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของคา่เช่าเดิมส าหรับพืน้ที่เช่าดงักลา่วให้แก่

กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

อยา่งไรก็ดี หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่ดงักลา่วได้แล้ว และเกิดกรณีผู้

เช่าดงักลา่วผิดนดัหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิด

ช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่า  

ทัง้นี ้หากผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน(ด้วยเหตุอื่น

นอกเหนือจากกรณีที่มีเหตผิุดนดัหรือไมส่ามารถช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าได้)  และ ทรัส

ตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สญัญาในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีเช่นว่านัน้ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับ

พืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์
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เข้าลงทนุดงักลา่ว15 

2. ผู้ให้สญัญาตกลงวา่ ณ วนัที่สญัญาเช่าดงักลา่วตามข้อ 1. หมดอาย ุผู้ ให้สญัญาตกลงจะ

วางเงินประกันการเช่าและการบริการจ านวน 1,023,308 บาท เพื่อเป็นการประกันการ

ช าระคา่เช่าพืน้ท่ีโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาคาร G 

ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าหรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเช่า แตผู่้ เช่ายงัไมช่ าระคา่

เช่าตามข้อ 1 เมื่อผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เชา่เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วได้ในอตัรา

คา่เช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของคา่เช่าเดิมเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

โดยผู้ รับสัญญาจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ ให้สัญญาโดยไม่มีดอกเบีย้ หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้า

ลงทนุ หรือวนัท่ีผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ตามเง่ือนไขดงักลา่ว

ได้ 

3. ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม. 5) อาคาร A2/116 ผู้ให้สญัญาตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์

เข้าลงทุน หากพืน้ที่อาคาร A2/1 ไม่มีผู้ เช่าในเวลาใด ผู้ ให้สญัญาตกลงจะช าระค่าเช่า

ส าหรับพืน้ที่อาคาร A2/1 ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าในเวลาดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ในอตัราตาราง

เมตรละ 140 บาทต่อเดือน รวมถึงช าระ ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีอาคาร A2/1ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่วเสมือนหนึง่วา่

ผู้ให้สญัญาเป็นผู้ เช่า  

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้

เช่ามาเช่าพืน้ท่ีอาคาร A2/1 ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่วได้ โดยมีระยะเวลาเช่าอยา่งน้อยเทา่กบั

ระยะเวลาที่เหลอืของ 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ และมีอตัราค่าเช่าในระยะเวลาที่

เหลือของ 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าตารางเมตรละ 140 

บาทต่อเดือน ผู้ ให้สัญญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่อาคาร A2/1 ที่ผู้ ให้สัญญา

สามารถจัดหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ผู้ ให้สญัญา

จดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร A2/1 โดยมีอตัราคา่เช่าต า่กวา่ตารางเมตรละ 

                                                           
15 อยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากพืน้ที่ในอาคาร G กลายเป็นพืน้ที่ที่ไมมี่ผู้ เชา่ ผู้ ให้สญัญาจะช าระคา่
เชา่ส าหรับอาคาร G โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 หวัข้อหน้าที่ของผู้ ให้สญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
16 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นอาคารที่มีผู้ เชา่ระยะสัน้อยูใ่นปัจจบุนั อยา่งไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ
ในการเพ่ิมทนุครัง้ที่สอง พืน้ที่ในอาคาร A2/1 กลายเป็นพืน้ที่ที่ไมมี่ผู้ เชา่ ผู้ ให้สญัญาจะช าระคา่เชา่ส าหรับอาคาร A2/1 โดยมีรายละเอียดตาม
ข้อตกลงในข้อ 3 และ ข้อ 4 ของหวัข้อนี ้
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140 บาทต่อเดือน ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาด (จากตารางเมตรละ 

140 บาทต่อเดือน) ส าหรับพืน้ที่ เช่าดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ต่อไปจนครบก าหนด

ระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าที่

มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตามระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าในอตัราตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือนส าหรับ

พืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัที่กองทรัสต์

เข้าลงทนุ 

 อยา่งไรก็ดี หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่ดงักลา่วได้แล้ว และเกิดกรณีผู้

เช่าดงักลา่วผิดนดัหรือไมส่ามารถช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าได้  ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิด

ช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่า  

 ทัง้นี ้หากผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน(ด้วยเหตุอื่น

นอกเหนือจากกรณีที่มีเหตผิุดนดัหรือไมส่ามารถช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าได้)  และ ทรัส

ตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สญัญาในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีเช่นว่านัน้ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับ

พืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์

เข้าลงทนุ 

4. ผู้ให้สญัญาตกลงว่า ณ วนัที่สญัญาเช่าดงักลา่วตามข้อ 3 หมดอาย ุผู้ ให้สญัญาตกลงจะ

วางเงินประกนัการเช่าและการบริการจ านวน 678,720 บาท เพื่อเป็นการประกนัการช าระ

คา่เช่าพืน้ท่ีโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) อาคาร A2/1 ที่

ยงัไมม่ีผู้ เช่าตามข้อ 3 เมื่อผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ดงักลา่ว

ได้ในอตัราตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้า

ลงทุน โดยผู้ รับสญัญาจะคืนเงินประกันดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้สญัญาโดยไม่มีดอกเบีย้หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้า

ลงทนุ หรือวนัท่ีผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามเง่ือนไขดงักลา่ว

ได้ 

หน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับ
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 

1. ทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินของกองทรัสต์ 

ผู้ ให้สญัญาตกลงที่จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทางเข้า -ออกจากถนนสาธารณะสู่ที่ดินของกองทรัสต์ด้วย
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(ลาดกระบัง) 

 

คา่ใช้จ่ายของผู้ให้สญัญา  

อยา่งไรก็ดีภายหลงัจากที่กองทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว หากต่อมาการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพิกถอนการอนญุาต ดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาจะด าเนินการประสานงานหรือ
เรียกร้องกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการเพิกถอนการอนญุาต
ดงักลา่ว รวมตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกตอ่กองทรัสต์ในการ
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอเปิดทางจ าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้สญัญา ทัง้นี ้ ไม่รวมถึงค่า
เปิดทางจ าเป็น หรือคา่ใช้ทาง หรือคา่สทิธิอนัเก่ียวกบัการใช้ที่ดินเช่ือมทาง 

ทัง้นี ้เพื่อให้ปราศจากข้อสงสยั ค่าเปิดทางจ าเป็น หรือค่าใช้ทาง หรือค่าสิทธิอนัเก่ียวกบั
การใช้ที่ดินเช่ือมทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสู่ที่ดินของกองทรัสต์ ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง เงินทดแทน เงินค่าเช่า เงินค่าตอบแทนจากการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ 
สิทธิครอบครอง หรือจ านวนเงินใด ๆ ส าหรับการใช้ทางดงักล่าวอนัเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ที่ผู้ให้สญัญามิได้มีสทิธิในการก าหนดให้แก่กองทรัสต์ 

2. การเช่าพืน้ท่ีปักเสาพาดสายไฟฟ้า 

ผู้ให้สญัญาตกลงด าเนินการให้กองทรัสต์สามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นพืน้ท่ีปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้สญัญาภายหลังจากที่กองทรัสต์
ได้เช่าหรือรับโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วแล้ว เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าในแตล่ะคราว ผู้ ให้
สญัญาจะประสานกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณาต่ออายกุารเช่าออกไป 
ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้สญัญาเอง ทัง้นี ้ไมร่วมถึงคา่เช่าพืน้ท่ีดงักลา่ว 

3. หากผู้ ให้สญัญาไม่สามารถด าเนินการให้กองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้า -
ออกหรือเช่าพืน้ท่ีปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ (ไมร่วมถึงกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิก
ถอนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกหรือไม่ต่ออายุการเช่าพืน้ที่ปักเสาพาด
สายไฟฟ้าภายหลงัจากกองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออก และเช่าที่ดิน
เพื่อเป็นพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้แล้ว) ผู้ ให้สญัญาตกลงที่จะด าเนินการใด ๆ เพื่อ
จัดการให้กองทรัสต์มีทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสู่ที่ดินและมีสิทธิเช่าพืน้ที่ปักเสา
พาดสายไฟฟ้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ดงักลา่ว มิฉะนัน้ 
ผู้ ให้สญัญาตกลงจะซือ้ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 
ในราคาเท่ากับราคาที่ผู้ ให้สญัญาขายให้แก่กองทรัสต์ โดยผู้ ให้สญัญาตกลงรับภาระ
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ ทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการซือ้ทรัพย์สิน
กลบัคืนจากกองทรัสต์ 
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ทัง้นี ้เพื่อให้ปราศจากข้อสงสยั ผู้ ให้สญัญาจะรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้
ทาง หรือ ค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินในการ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์มีทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสูท่ี่ดินของกองทรัสต์ 
หรือการด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์มีสิทธิเช่าพืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามที่ระบุไว้
ข้างต้น 

ในการนี ้ทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะสู่ที่ดินของกองทรัสต์ที่หามาทดแทนทางเข้า -
ออกของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวจะต้องเป็นทางเข้า -ออกที่มีสภาพที่ดีและ
สามารถใช้งานได้เหมาะสมเพื่อเป็นทางเข้า-ออกของรถยนต์และรถบรรทกุในการสญัจร
เข้า-ออกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)   

หน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับพืน้ที่
เช่าส่วนหลังคาของ
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ลาดกระบัง) 

1. ผู้ ให้สัญญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 15 ปีนับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

(“ระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา”) พืน้ที่หลงัคาในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ลาดกระบงั) (ไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร 

AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase  2)) ยงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ ให้

สญัญาตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกนัการ

ช าระคา่เช่าหลงัคาในอตัราคา่เช่า 3 บาท ตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ  5  ปี 

2. ในระหว่างระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว  กองทรัสต์จะให้สิทธิแก่

ผู้ให้สญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้ให้สญัญา ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้

ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

โดยมีอตัราคา่เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เชา่ที่ผู้ให้สญัญารับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ 

ณ ขณะนัน้ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เชา่ที่มผีู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แกก่องทรัสต์ 

(ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สทิธิในการเช่าหลงัคา”)   

3. เมื่อผู้ให้สญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้ให้สญัญาใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาตาม

เง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของผู้ ให้

สญัญาภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง  อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา 15 ปีดงักลา่วแล้ว และยงัไม่มีผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์และผู้ ให้สญัญา และ/

หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้ให้สญัญายงัไม่ได้ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา ผู้ ให้สญัญาอาจ

ขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี (“ระยะเวลารับประกนัการ

ช าระคา่เช่าหลงัคาที่ต่ออายุ”)  โดยยงัคงไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 

ปี ดงักล่าว หรือผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้ ให้สญัญาอาจใช้สิทธิใน
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การเช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ตามที่ระบไุว้ใน ข้อ 2 ทกุประการ  

4. ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลงัคา หรือ ระยะเวลารับประกันการ

ช าระคา่เช่าหลงัคาที่ตอ่อายนุัน้ หากผู้ให้สญัญาจะสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่หลงัคา

ดงักลา่วได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกนั

การช าระค่าเช่าหลงัคา หรือ ระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลงัคาที่ต่ออายุนัน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราคา่เช่าที่ไมด้่อยไปกวา่เดิมแล้ว ผู้ให้สญัญา

ไมต้่องช าระคา่เชา่ส าหรับพืน้ท่ีเชา่หลงัคาสว่นท่ีเหลอืของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ลาดกระบัง) ส่วนที่ผู้ ให้สัญญาสามารถจัดหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่กองทรัสต์อีก

ต่อไป  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ผู้ ให้สญัญาจัดหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคา

สว่นท่ีเหลือของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) โดยมีอตัราค่าเช่า

ต ่ากว่าที่ได้ตกลงกนัไว้ ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าสว่นที่ขาดส าหรับพืน้ที่เช่า

ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา 

หรือ ระยะเวลารับประกนัการช าระคา่เช่าหลงัคาที่ตอ่อายดุงักลา่ว 

5. อนึง่ หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าหลงัคาดงักลา่วได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่า

ดงักล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิด

ช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่า   

ทัง้นี ้หากผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน

ครบก าหนดระยะเวลารับประกันการช าระค่าเช่าหลงัคา หรือ ระยะเวลารับประกันการ

ช าระค่าเช่าหลงัคาที่ต่ออายุ (ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือไม่

สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาได้) และ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิก

สญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีเช่นว่า

นัน้ผู้ ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่เช่าดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ต่อไป

จนครบก าหนดระยะเวลารับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา หรือ ระยะเวลารับประกนัการ

ช าระคา่เช่าหลงัคาที่ตอ่อายดุงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับพืน้ที่
เช่าส่วนหลังคาของ
โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
ชลหารพิจติร กม. 5  

1. ผู้ให้สญัญาตกลงวา่หาก ในช่วงระยะเวลา 25 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ พืน้ที่

หลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ 

วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ผู้ให้สญัญาตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์เป็น

ระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ในอตัราคา่เช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ

เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 

2. ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 25 ปีนัน้ หากผู้ ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่หลงัคา



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-103  

หัวข้อ รายละเอียด 

สว่นท่ียงัไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่วได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อยกวา่ระยะเวลาที่เหลอืของ 25 

ปีนัน้ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัราค่าเช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ว ผู้ ให้

สญัญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาสว่นที่เหลือของโครงการ  WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) สว่นท่ีผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่าได้แล้วให้แก่

กองทรัสต์อีกต่อไป  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่ผู้ ให้สญัญาจดัหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่า

พืน้ท่ีหลงัคาสว่นท่ีเหลอืของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

โดยมีอตัราคา่เช่าต ่ากวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้ ผู้ให้สญัญายงัมีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าสว่นที่ขาด

ส าหรับพืน้ท่ีเช่าดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีดงักลา่ว 

3. อนึง่ หากผู้ให้สญัญาสามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าหลงัคาดงักลา่วได้แล้ว และเกิดกรณีผู้ เช่า

ดงักล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิด

ช าระคา่เช่าแทนผู้ เช่า  

ทัง้นี ้หากผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสญัญาเช่าก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปีดงักลา่ว(ด้วยเหตอุื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตผิุดนดั

หรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้)  และ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ตกลง

ยินยอมเลิกสญัญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ใน

กรณีเช่นว่านัน้ผู้ ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่เช่าดังกล่าวให้แก่

กองทรัสต์ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีดงักลา่ว 

 

(2) สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา 1. บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

2. บริษัทดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์” หรือ 

"ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น") 

3. ทรัสตีกระท าในนามทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ ดบับลวิเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท 
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วัตถุประสงค์ ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงแตง่ตัง้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้ท าหน้าที่ในการบริหารและจดัหา

ผลประโยชน์ในโครงการของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของทรัสตีในนามกองทรัสต์ โดยมีสิทธิ 

หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

ทรัพย์สินที่บริหาร ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม (ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง) 

ระยะเวลาการจ้าง
บริหาร 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นตกลงว่าจะบริหารจัดการพืน้ที่และอาคารให้กับกองทรัสต์ และ

ให้บริการแก่ผู้ เช่า โดยมีก าหนดระยะเวลาทัง้สิน้ 30 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยตลอดระยะเวลาการจ้างบริหาร ผู้จดัการ

กองทรัสต์จะมีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

ค่าจ้างบริหาร
ทรัพย์สิน 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม) จากกองทรัสต์ ซึง่จะประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่

ก าหนดไว้แนน่อนรายปี ซึง่อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 

ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้

จ านวนค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รายปี ตลอดอายุสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีก าหนด 30 ปี ปรากฏตามตารางค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

แนบท้ายสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

กรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้างพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พิ่มเตมิและการปรับปรุงทรัพย์สนิอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถ

เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 

การบริหารจัดการ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ตกลงที่จะดแูลบริหารจดัการทรัพย์สินในการน าทรัพย์ออกให้เช่าแก่

ผู้ เช่า และเป็นผู้ด าเนินการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ เช่า รวมทัง้

รับผิดชอบและน าส่งภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ภาษีบ ารุงท้องถ่ินในทรัพย์สินที่บริหาร

จดัการ รวมทัง้ด าเนินการจดัหาบริษัทประกนัภยัและช าระเบีย้ประกนัภยั (ด้วยค่าใช้จ่ายของ
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เอง)  

ส าหรับการท ากรมธรรม์ประกันภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) จะมีวงเงิน

ประกันภัยที่เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวช า รุด

เสียหาย (Full Replacement Cost) และจัดให้มีประกันภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 

(Public Liability Insurance) แทนกองทรัสต์ โดยทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์และผู้ให้

กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เป็นผู้ รับประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขใน

สญัญากู้ ยืมเงิน และสญัญาหลกัประกันที่เก่ียวข้อง (เว้นแต่กรณีประกันภัยความรับผิดต่อ

บคุคลภายนอก(Public Liability Insurance) ตามกรมธรรม์ภายในวงเงินประกนัภยัที่กองทรัสต์

ก าหนด  

อย่างไรก็ดี หากการท ากรมธรรม์ประกันภยัของทรัพย์สินในปีใด มีเบีย้ประกันที่สงูกว่าปกติ

อย่างมีนยัส าคญั ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีพิจารณา

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน โดยเมื่อทรัสตีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือว่าค่าเบีย้ประกัน

เฉพาะจ านวนที่เพิ่มขึน้เป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องน าสง่

กรมธรรม์ประกันภัย หลักฐานการช าระเงิน หรือเอกสารอื่นใดอันเก่ียวข้องกับการจัดท า

ประกนัภยัดงักลา่วให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่จดัท ากรมธรรม์

ประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ทรัพย์สิน 

1. กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

ทกุประเภท เว้นแตค่า่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีผู้้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นผู้ รับภาระ 

1.1. คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาความสะอาด  

1.2. การดแูลรักษาสวนและภมูิทศัน์  

1.3. การรักษาความปลอดภยัในโครงการ  

1.4. การดแูลบ ารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีที่ไม่มีผู้ เช่า) และ

ภายนอกอาคาร 

1.5. การวา่จ้างช่าง วิศวกรประจ าโครงการ ผู้จดัการหรือผู้ดแูลโครงการ 

1.6. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอื่นๆ หรือ

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหนว่ยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่เก่ียวข้องกบั



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-106  

หัวข้อ รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ในสว่นที่มิได้มี

ข้อสญัญาก าหนดให้ผู้ เช่ารายยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบ 

1.7. คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง 

การพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

1. ตลอดอายขุองสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจในการ

พิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทกุ ๆ 3 ปี ของ

วนัท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง17  

ในการพิจารณาผลการด าเนินงานครัง้แรกให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาผลการ

ด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา 3  

ปีภายหลงัวนัท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และในการพิจารณาผลการ

ด าเนินงานรอบต่อ ๆ ไป ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาผลการด าเนินงานทุกๆ 3 ปี 

ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาเลิกสญัญาฉบบันี ้โดยแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั หากปรากฏวา่ 

(ก) รายได้จากการด าเนินงานของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้

ที่สอง ("โครงการ") โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตาม

รอบที่ก าหนดข้างต้นนัน้ ต ่ากว่า (1) ร้อยละ 60 ของรายได้จากการด าเนินงานของ

โครงการใน 1 ปีแรกนบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  หรือ 

(2) ร้อยละ 60 ของประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของโครงการโดยเฉลี่ย

ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากกองทรัสต์ในแต่ละปีส าหรับช่วง

ระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบท่ีก าหนดในข้อ 1. แล้วแตจ่ านวน

ใดจ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ และ 

(ข) รายได้จากการด าเนินงานของโครงการโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล

การด าเนินงานตามรอบที่ก าหนดข้างต้นนัน้ ๆ รวมกบัระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่

                                                           
17 อนึ่ง การพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้จะมีการพิจารณา
แยกตา่งหากจากทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้แรก และ ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง 
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ครบก าหนดเวลาตามรอบท่ีก าหนดข้างต้นนัน้ ๆ (ซึง่เป็นระยะเวลาส าหรับการแก้ไข

เหตุการณ์ตามข้อ (ก) ข้างต้น) ยงัคงต ่ากว่า (1) ร้อยละ 6018 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานของโครงการใน 1 ปีแรกนบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่สอง หรือ (2) ร้อยละ 60 ของประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของ

โครงการโดยเฉลี่ยตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากกองทรัสต์ใน

แต่ละปีส าหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการด าเนินงานตามรอบที่ก าหนดใน

ข้อ 1. แล้วแตจ่ านวนใดจ านวนหนึง่ตาม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกวา่ 

3. ผู้จดัการกองทรัสต์อาจขอให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัเตรียมเอกสารข้อมลูรายได้จาก

การด าเนินงานของโครงการในปีแรก หรือข้อมลูประมาณการรายได้จากการด าเนินงาน

ของโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากกองทรัสต์ในแต่ละปี หรือ

ข้อมลูรายได้จากการด าเนินงานของโครงการโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล

การด าเนินงานตามรอบที่ก าหนดในข้อ 1. โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัเตรียม

เอกสารข้อมลูดงักล่าวให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดัการกองทรัสต์ 

การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที

ในกรณีที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และหากทรัส

ตีพิจารณาแล้วเห็นวา่กรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่กองทรัสต์  ทรัสตี  และ  /หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที ซึง่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกนัหารือ

โดยสจุริตและยตุิธรรมเพื่อพิจารณาเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณี 

การสิน้สุดของสัญญา สญัญาฉบบันีอ้าจถกูยกเลกิได้โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ดงัต่อไปนี ้

ทัง้นี ้ให้คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องแจ้งการบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็น

                                                           
18 เกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที่ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานัน้เป็นอตัราพืน้ฐานของ
รายได้จากการด าเนินงานที่ควรจะได้รับจากทรัพย์สินในระดบัการท างานปกติของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่หากรายได้โดยเฉลี่ยที่ได้รับต า่
กวา่อตัราร้อยละ 60 แล้ว แสดงวา่รายได้ของกองทรัสต์เร่ิมลดลงในจ านวนทีส่ าคญั ซึง่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควรบริหารทรัพย์สินให้มีระดบั
รายได้อยา่งน้อยในระดบัพืน้ฐาน   



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-108  

หัวข้อ รายละเอียด 

ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

1. ทรัสตีมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ภายใต้สญัญาตกลง

กระท าการตามที่จะได้ลงนามกนัต่อไประหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กบัทรัสตีใน

ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

(ข) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นการผิดสญัญา 

โดยถือเป็นเหตใุห้ขาดความนา่เช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญา 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย 

หรืออยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบริษัท การช าระบญัชี  

(ข) มีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการ

ที่เก่ียวข้องซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการช าระ

หนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้ 

(ค) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การท าการเสนอขาย

หุ้นต่อประชาชน และ/หรือผู้บริหารในส่วนที่เป็นสาระส าคญัอนัก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตาม

สญัญานี ้ 

(ง) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนีใ้นส่วนที่

เก่ียวข้องกบัการเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทจุริต  

(จ) กรณีตามที่ ก าหนดในเ ร่ืองการพิจารณาผลการด า เนินงานของผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ หรือเร่ืองการขาดคณุสมบตัิ 

(ฉ) กรณีผู้จดัการกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นกระท า

การอนัเป็นเหตใุห้ขาดความนา่เช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานี ้

3. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรือ

อยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบริษัท การช าระบญัชี 

(ข) มีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่

เก่ียวข้อง 
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(ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้  

ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หรือหนังสือชีช้วนอนัเป็นผลให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทรัสต์ อย่างมีนัยส าคัญ จนอาจ

ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

4. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการเลกิกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือในกรณี

ที่มีการเลกิกองทรัสต์ตามที่กฎหมายก าหนด 

(ข) ทรัพย์สินของกองทรัสต์ถกูท าลายทัง้หมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั

และกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักลา่วอีก

ตอ่ไป อนัเป็นผลให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ตามที่ระบไุว้

ในสญัญานีไ้ด้อีกตอ่ไป 

(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องอนัท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้ 

(ง) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันีห้รือ

ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ และคูส่ญัญาดงักลา่วไมด่ าเนินการแก้ไขเหตผิุดสญัญาดงักลา่วภายใน 90 

วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร อนึ่ง 

ข้อสญัญานีไ้มใ่ช้บงัคบักบักรณีการบอกเลกิสญัญาตามข้อ 2 (ง) ข้างต้น 

(จ) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการขายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทัง้หมดแก่ผู้ เช่าเพียงราย

เดียวในคราวเดียว 

เพื่อให้ปราศจากข้อสงสยั กรณีผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์อีกต่อไปไม่

วา่กรณีใด ๆ เหตดุงักลา่วไมเ่ป็นเหตใุห้สญัญานีส้ิน้สดุลง  โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงมี

สิทธิและหน้าที่ต่อไปตามสญัญานี ้และทรัสตีมีสิทธิที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นใดเข้าท าหน้าที่เป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม  ระหว่างที่ทรัสตียงัมิได้แต่งตัง้บคุคลใดเข้า

ท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์  สทิธิและหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์จะตกเป็นของทรัสตีจนกว่า

ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมจ่ะได้รับการแต่งตัง้ 
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ตารางค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายปีตลอดอายุสัญญา 30 ปี 

ปีที่ 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบัง) 

รวม (บาท) 

1 3,404,000.00 5,715,000.00  9,119,000.00  

2 3,455,060.00 5,800,725.00  9,255,785.00  

3 3,506,558.90 5,887,735.88  9,394,294.78  

4 3,559,489.19 5,976,051.91  9,535,541.10  

5 3,612,881.53 6,065,692.69  9,678,574.22  

6 3,667,074.75 6,156,678.08  9,823,752.83  

7 3,722,080.87 6,249,028.25  9,971,109.12  

8 3,777,912.08 6,342,763.68  10,120,675.76  

9 3,834,580.76 6,437,905.13  10,272,485.89  

10 3,892,099.48 6,534,473.71  10,426,573.18  

11 3,950,480.97 6,632,490.82  10,582,971.78  

12 4,009,738.18 6,731,978.18  10,741,716.35  

13 4,069,884.26 6,832,957.85  10,902,842.10  

14 4,130,932.52 6,935,452.22  11,066,384.73  

15 4,192,896.51 7,039,484.00  11,232,380.50  

16 4,255,789.95 7,145,076.26  11,400,866.20  

17 4,319,626.80 7,252,252.40  11,571,879.19  

18 4,384,421.21 7,361,036.19 11,745,457.38  

19 4,450,187.52 7,471,451.73  11,921,639.24  

20 4,516,940.34 7,583,523.51  12,100,463.83  

21 4,584,694.44 7,697,276.36  12,281,970.78  

22 4,653,464.86 7,812,735.51  12,466,200.34  

23 4,723,266.83 7,929,926.54  12,653,193.35  
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ปีที่ 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบัง) 

รวม (บาท) 

24 4,794,115.83 8,048,875.44  12,842,991.24  

25 4,866,027.57 8,169,608.57  13,035,636.11  

26 4,939,017.99 8,292,152.70  13,231,170.65  

27 * 8,416,534.99  8,416,534.99  

28 * 8,542,783.01  8,542,783.01  

29 * 8,670,924.76  8,670,924.76  

30 * 8,800,988.63  8,800,988.63  
หมายเหต:ุ  โครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นเป็นจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี และมีการปรับขึน้ตลอด 30 ปี 

ค านวณจากคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงบวกกบัอตัราก าไรประมาณร้อยละ 5-10 ของต้นทนุ ทัง้นี ้จ านวนรวมจะไม่เกินอตัราร้อยละ 3 
(สาม) ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

 * ไม่มีคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เน่ืองจากสทิธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
สิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

2.5 การซือ้ทรัพย์สนิจากบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สนิหลักที่จะ

ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

2.5.1 ความสัมพันธ์ 

 ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า สิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม.5) และกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัสินค้า และส านกังาน รวมถึง สิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สิน
อื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)  ในครัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ (Property Manager)  และ บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) 
มีความสมัพนัธ์กนัจากการที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นใน
ผู้จดัการกองทรัสต์รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้จดัการกองทรัสต์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจะแต่งตัง้ให้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ด้วย 

2.5.2 มูลค่าของสิ่งตอบแทน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้กองทรัสต์จะช าระค่าตอบแทนให้แก่ ดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและทรงสิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สิน เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-112  

4,190,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ) โดยมีข้อตกลงและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่ส าคญัตามที่ระบใุนสว่นที่ 2 

ข้อ 2.4 สรุปสาระส าคญัของสญัญา 

2.5.3 ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา

ซือ้ทรัพย์สิน 

 ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ิมเติมโดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าช่วงท่ีดิน และรับโอนกรรมสทิธ์ิอาคารคลงัสนิค้า และส านกังาน

ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร

คลังสินค้า  และส านักงาน ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น ใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) มีพืน้ที่เช่า

อาคารประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลาน

จอดรถประมาณ 3,728.90 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 166 ไร่ 36 ตารางวา ในราคารวมกนั

สูงสุดไม่เกิน 4,190 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง) โดยในการก าหนดราคาสดุท้ายที่กองทรัสต์จะซือ้ทรัพย์สิน

ที่จะลงทุนเพิ่มจากการเพิ่มทุนครัง้ที่สองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะอ้างอิงจาก ราคาประเมินของ

ทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และปัจจยัต่างๆ 

ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ี

เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก  

อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือก

อื่นๆ และการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุ (Bookbuilding) 

 ทัง้นี ้ส าหรับราคาที่กองทรัสต์จะซือ้ทรัพย์สนิท่ีลงทนุจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สองจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ใน

ราคาสูงสุดไม่เกิน 4,190 ล้านบาท (สงูกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินค่าต ่าสุดที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ประมาณ 364 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.51 ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษา

ทางการเงินเห็นวา่ราคาลงทนุสงูสดุดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ โดยมีเหตผุลดงันี  ้

 1.  ที่ประชุมผู้ วิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่  1/2559 ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมในมลูคา่รวมไม่เกิน 4,190 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนและภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  ซึง่มลูค่าดงักลา่วสอดคล้องกบัมลูค่าเหมาะสมที่
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็น (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมควรอยูท่ี่ประมาณ 4,194 ล้านบาท) 

2.  เมื่ออ้างอิงจากอตัราประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไร และแบ่งสว่นทนุต่อหน่วย (Projected Cash 

Distribution per Unit - DPU) ตามประมาณการงบก าไรขาดทนุและสว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปี 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่จดัท าโดยบริษัทฯ และสอบทานโดยผู้ตรวจสอบ

บญัชี ส าหรับกรณีก่อนและหลงัที่กองทรัสต์จะมีการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง คาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ

ผลตอบแทนในอตัราที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิม คือ เงินส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งทุนจากประมาณ 0.78 บาทต่อ

หนว่ยทรัสต์ในกรณีไมม่ีการลงทนุเพิ่มเติม ซึง่ประกอบด้วยประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรเท่ากบั 0.69 บาท

ต่อหน่วยทรัสต์ และการแบ่งส่วนทุนเท่ากับ 0.09 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็นเงินส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งทุน

ประมาณ 0.79 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ในกรณีที่มีการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง ซึง่ประกอบด้วยประมาณการการปัน

สว่นแบ่งก าไรเท่ากบั 0.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และการแบ่งสว่นทุนเท่ากบั 0.09 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (ค านวณ

จากสมมติฐานหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึน้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง

ประมาณ 316.29 ล้านหน่วย ทัง้นี ้จ านวนหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการค านวณเท่านัน้ 

จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากบั ที่ประมาณการไว้นี)้ ภายใต้

สมมติฐานในการประมาณการรายได้คา่เช่าและคา่บริการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุอยูเ่ดิมจ านวน 6 

โครงการ และอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้

รายละเอียดเพิ่มเติมของสมมติฐานท่ีส าคญัของประมาณการ โปรดพิจารณาข้อมลูที่สว่นท่ี 2 ข้อ 5 ประมาณการ

งบก าไรขาดทนุของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าหลงัจากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

3. อตัราประมาณการผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Projected Distributable 

Yield) มีความเป็นไปได้ที่จะสงูขึน้ หากมีการมีเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดของ

หน่วยทรัสต์  ยกตัวอย่างเช่น หากพิจารณาจากอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทุน(Total 

Distributable Yield) ที่ค านวณจากประมาณการ DPU ข้างต้นท่ีเทา่กบัหน่วยละ 0.79 บาท และราคาเสนอขาย

ที่ราคา 9.80 บาท อตัราผลตอบแทนจะคิดเป็นร้อยละ 8.07 เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนกรณีมีการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลด (discount) จากราคาตลาดดงักลา่ว โดยสมมติกรณีตวัอย่างราคา

เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่เท่ากบัหน่วยละ 9.80 - 10.00 บาท ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยเสนอ

ขาย อตัราผลตอบแทนจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 7.91 - 8.07 

ทัง้นี ้การก าหนดราคาสดุท้ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะขึน้กบัปัจจยัตา่งๆ อาทิเช่น อปุ

สงค์และอปุทานในตลาดขณะที่ท าการเสนอขายโดยผา่นกระบวนการส ารวจความต้องการซือ้ของผู้ลงทนุ (Book 

Building Process) สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่นในช่วงเวลา



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 สว่นที่ 2 หน้า 2-114  

เดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นต้น โดยราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นลด

จากราคาตลาด จะช่วยสร้างแรงจงูใจให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมใช้สทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุในครัง้นี  ้

อยา่งไรก็ตาม ราคาตลาดของหนว่ยทรัสต์อาจลดลงได้หลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ขึน้กบัปัจจยัหลายประการ 

ตามรายละเอียดที่ได้กลา่วในสว่นที่ 2 ข้อ 1.4.4 ความเสี่ยงอนัเกิดจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลงัการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ซึง่อาจมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนโดยรวมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้

คาดการณ์ดงักลา่วข้างต้นได้ 

4. อัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์เทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกับกองทรัสต์ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนใน

ทรัพย์สินประเภทเดียวกบักองทรัสต์ และมีขนาดมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดตัง้แต่ 3,000 ล้านบาทขึน้ไป

จากการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทุน (Total Distributable Yield) และอตัราเงิน

ปันผล (Dividend Yield) ที่ค านวณจากประมาณการของกองทรัสต์ภายหลงัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จาก

การเพิ่มทนุครัง้ที่สอง กบัอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทุนและอตัราเงินปันผลของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ใช้อ้างอิงจ านวน 7 กองทุน โดยคดัเลือกจาก

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  จ านวน 5 กองทนุ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหมราช อินดสั

เตรียล (HPF) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

(TLOGIS) กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) และกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) และทรัสต์เพื่อ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อีก 2 กอง ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซมั

มิทโกรท (AMATAR) และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

(TREIT)  

ตารางแสดงอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคนืทุนและอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์*1 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ 

อัตราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและจ่ายคนืทุน 
(Total Distributable Yield) 

(ร้อยละ) 

อัตราเงนิปันผล  
(Dividend Yield)  

(ร้อยละ)*2 

HPF 7.77 7.77 
TFUND 6.32 6.32 
TLOGIS 6.62 6.62 
TGROWTH (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 7.13ของมลูคา่ 6.67 6.67 
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ชื่อย่อหลักทรัพย์ 

อัตราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและจ่ายคนืทุน 
(Total Distributable Yield) 

(ร้อยละ) 

อัตราเงนิปันผล  
(Dividend Yield)  

(ร้อยละ)*2 

สนิทรัพย์รวม) 
WHAPF (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 5.34 ของมลูคา่
สนิทรัพย์รวม) 

5.76 5.76 

AMATAR (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 24.02  ของ
มลูคา่สนิทรัพย์รวม)*3 

6.89 6.89 

TREIT (มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 23.66  ของมลูคา่
สนิทรัพย์รวม)*4 

7.17 5.43 

ค่าเฉลี่ย 6.74 6.49 
WHART (กรณีมีการกู้ยืม ประมาณร้อยละ 28.59 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์รวม)*5 

7.91 7.01 

WHART (กรณีไมม่ีเงินกู้ยืมเพิ่มในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง) 7.38 6.48 

หมายเหต:ุ  *1  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายคืนทนุส าหรับ HPF TFUND TLOGIS TGROWTH WHAPF และ TREIT ค านวณจากเงินปัน

ผลจ่ายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลงั ส าหรับ AMATAR ค านวณจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงัแบบ annualized basis 

(เน่ืองจากมีการจดัตัง้และด าเนินงานต ่ากว่าหนึ่งปี) และราคาตลาดของหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ค านวณเฉลี่ย 10 วนัท าการ (10-21 

ตลุาคม 2559)   

 *2  อตัราเงินปันผลเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไม่รวมการแบ่งสว่นทนุจากประกาศการจ่ายลดทนุ 

 *3 อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท (AMATAR) งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ.2558  

 *4 อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) ส าหรับงวดปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 *5 อ้างอิงสดัสว่นเงินกู้ ยืมต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุ โดยเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ท่ี

สองจะมีจ านวนประมาณ 4,020 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมท่ีกองทรัสต์มีอยู่เดมิตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จ านวน 

2,720.00 ล้านบาท และประมาณการเงินกู้ ยืมส าหรับการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินหลกัท่ีจะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง

จ านวนสูงสุดในวงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลังการเพิ่มทุนจ านวน 13,881.82 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จ านวน 9,426.82 ล้านบาท  และมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุในการ

เพิ่มทนุครัง้ที่สองรวมเงินท่ีได้รับจากการระดมทนุจ านวนไม่เกิน 4,517.90 ล้านบาท 

 

5. วิธีการประเมินราคายตุิธรรมที่ตา่งกนั ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ระหว่าง

ผู้ประเมินราคาอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ราคาประเมินต ่าสดุที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระอยูท่ี่  3,826 ล้านบาท ซึง่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้วิธีพิจารณา

จากรายได้ (Income Approach) โดยใช้กระแสเงินสดจากการลงทนุในทรัพย์สิน และคิดลดด้วย อตัราคิดลด
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ตามหลกัการประเมินราคาซึ่งสะท้อนอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุในสินทรัพย์เป็นอตัราคิดลดใน

การประเมินราคายุติธรรม ซึ่งอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สินนัน้ มี

แนวโน้มที่จะใช้อตัราคิดลดที่ค่อนข้างคงที่ โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน และมิได้

พิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนของกองทุน ซึ่งการใช้อตัราคิดลดนีส้ะท้อนหลกัคิดว่านักลงทุนมีความต้องการ

ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีคอ่นข้างคงที่ ไมแ่ปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ในตลาดและผลตอบแทนการลงทนุอื่นๆ  

ในขณะท่ีราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 4,194.05 ล้านบาทนัน้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระใช้กระแสเงินสดที่ผู้ลงทนุสทุธิจากทรัพย์สนิ และคิดลดด้วยต้นทนุเงินทนุเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเป็นอตัราคิด

ลดในการประเมินราคายุติธรรม19 โดยการประเมินดังกล่าว เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจไม่ได้

ครอบคลมุในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึง่ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัการกองทรัสต์ โครงสร้างเงินทนุ 

ภาวะอตัราผลตอบแทนอ้างอิงตลาด (อตัราดอกเบีย้ที่ปราศจากความเสี่ยง อ้างอิงกับอตัราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาล) อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากความผันผวนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย์ประเภทคล้ายคลงึกนั  

ทัง้นี ้การค านวณผลตอบแทนที่ต้องการในการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธี

สว่นลดกระแสเงินสดตามหลกัการทางการเงินทัว่ไปโดยมีการใช้อตัราคิดลดที่อ้างอิงกบัต้นทนุทางการเงินเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่สามารถค านวณจากสตูร WACC = WdKd(1-t) 

+ WeKe ซึง่ผลตอบแทนคาดหวงัของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Expected Return on Equity: Ke) สามารถค านวณจาก

สตูร Ke   =   Rf +  (Rm – Rf) โดย 

Wd = สดัสว่นของหนีส้นิ 

Kd(1-t) = ต้นทนุของหนีส้นิหลงัภาษี 

We  = สดัสว่นของเงินทนุ 

Rf  = อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่งที่อ้างอิงการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล 

Rm  = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์เฉลีย่ย้อนหลงั  

 = คา่เฉลีย่ของ Beta ของบริษัทท่ีมีธุรกิจเก่ียวข้อง 

จากสตูรค านวณต้นทนุการเงินเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัและผลตอบแทนคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น ปัจจยัที่น ามาพิจารณาได้

ครอบคลมุถึงโครงสร้างเงินทนุกิจการ อตัราดอกเบีย้ในตลาดอ้างอิง และความผนัผวนของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ 

                                                           
19 อตัราคิดลดเทา่กบัร้อยละ 7.65 
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 หากพิจารณาสภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา จะเห็นวา่อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน อ้างอิง

จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ25 ปี มีอตัราลดลงจากระดบัร้อยละ 3.73 ณ วนัที่ 27 พฤษภาคม 2558 เป็นร้อยละ 2.60 

ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม  2559 ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่อตัราคิดลดที่ได้จากการค านวณโดยใช้ตวัแปรอ้างอิงดงักลา่ว 

นา่จะมีอตัราที่ต ่าลงตามไปด้วยภายใต้สภาวะที่ตวัแปรอื่นๆท่ีใช้ในการค านวณอตัราคิดลดไมเ่ปลีย่นแปลง ซึง่ท า

ให้อตัราคิดลดต ่าลงและมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิทีไ่ด้จากการค านวณด้วยอตัราคิดลดนีส้งูขึน้ 

จากเหตขุ้างต้น การพิจารณามลูคา่การลงทนุโดยอ้างอิงมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จึงเป็นมลูคา่ที่สะท้อนปัจจยัที่สะท้อนสภาพตลาดปัจจุบนัและโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ได้ครอบคลมุกว่า 

มลูคา่ยตุิธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

6. การลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์นัน้ ถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทนุที่มีรูปแบบความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่แตกต่างจากการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหนี ้ซึ่งจะช่วยกระจาย

ความเสีย่งจากการลงทนุ (Investment Diversification) ให้แก่นกัลงทนุได้ในระดบัหนึ่ง ทัง้นี ้เมื่อเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทนุในหน่วยทรัสต์ เช่น หุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวที่มี

อนัดบัเครดิตเทียบเทา่กบั WHA และพนัธบตัรรัฐบาล พบว่าประมาณอตัราเงินปันผลที่ผู้ลงทนุจะได้รับจากการ

ลงทนุในกองทรัสต์จะมีอตัราที่สงูกวา่ ซึง่สามารถชดเชยความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทรัสต์ที่มีความ

เสีย่งสงูกวา่การลงทนุในทางเลอืกการลงทนุดงักลา่ว โดยอตัราผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทรัสต์เมื่อเทียบกบั

อตัราผลตอบแทนของทางเลอืกการลงทนุซึง่มีความเสีย่งต ่ากวา่สามารถเปรียบเทียบและสรุปได้ดงันี ้

ทางเลอืกการลงทุนที่น ามาเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน*1 
ส่วนเพิ่มอตัราเงนิปันผลของ

กองทรัสต์จากทางเลือกการลงทุน
ที่น ามาเปรียบเทียบ*2 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ BBB+ อาย ุ10 ปี 

4.52 2.40% 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ BBB+ อาย ุ30 ปี 

5.65 1.27% 

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี 2.13% 4.79% 
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ30 ปี 2.70% 4.22% 

หมายเหต:ุ  *1  ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 สงิหาคม 2559 โดยอ้างอิงจาก http://www.thaibma.or.th 
 *2 อตัราเงินปันผลของกองทรัสต์ในกรณีท่ีมีการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 28.59 

http://www.thaibma.or.th/
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ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 28.59 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม อตัราเงินปันผลจะเท่ากบัร้อยละ 

6.92 ต่อปี และเท่ากับร้อยละ 6.43 ต่อปีในกรณีไม่มีการกู้ยืมเพิ่มในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ซึ่งสงูกว่าอตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนดงัที่กลา่วในตารางข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกการลงทุนที่น ามาเปรียบเทียบตามรายละเอียดข้างต้น มีลกัษณะเฉพาะของการลงทุน 

(Investment  Characteristics) ผลตอบแทนและความเสี่ยง (Risk and Return) รวมถึงลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพย์รองรับ (Underlying Assets) ที่แตกต่างไปจากหน่วยทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ดงันัน้ การ

เปรียบเทียบประมาณอตัราการปันสว่นแบ่งก าไรและแบ่งสว่นทนุ ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทนุในกองทรัสต์

กบัอตัราผลตอบแทนของการลงทนุทางเลอืกจึงเป็นการแสดงเพื่อเป็นแนวทางเทา่นัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลู

อื่นๆ ที่ได้มีการจดัท าและเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลู/ร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้สภาวะตลาดเงินและตลาด

ทนุขณะที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป้าหมายการลงทุน การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทนุ  รวมถึง

ระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุยอมรับได้ (Risk Tolerance Level) เพื่อตดัสนิใจในการลงทนุได้อยา่งเหมาะสม 

7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากการที่กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึน้ และการที่

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุภาพและศกัยภาพสงู ตัง้อยูใ่นท าเลที่ตัง้ที่เป็นจดุยทุธศาสตร์โลจิ

สติกส์ของประเทศ ทรัพย์สนิท่ีเข้าลงทนุเพิ่มมีความหลากหลายด้านท าเลที่ตัง้ ช่วยกระจายความเสี่ยงแหลง่ที่มา

ของรายได้ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ขนาดกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุจะมีขนาดทรัพย์สนิใหญ่ขึน้ สร้างความ

นา่สนใจในการลงทนุแก่นกัลงทนุ และนา่จะสง่ผลให้กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายเพิ่มมากขึน้  

ทัง้นี ้ ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ราคาลงทนุสูงสดุดงักลา่ว

เป็น ราคาทีเ่หมาะสมและสามารถยอมรับได้ 

2.5.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 โครงสร้างคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินตามที่ระบุในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รับผิดชอบ ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาความสะอาด รักษาสวนและภูมิทศัน์ และรักษาความปลอดภยัในโครงการ การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์

ตา่งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีไมม่ีผู้ เช่า) และภายนอกอาคาร การวา่จ้างช่าง วิศวกรประจ าโครงการ ผู้จดัการ 

หรือผู้ดแูลโครงการ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง และคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง

ท้องถ่ินในทรัพย์สินที่บริหารจดัการ รวมตลอดถึงภาษีป้าย ภาษีอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจถกูเรียกเก็บ

โดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลกั และค่าโฆษณาสง่เสริมการขายและค่า
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คอมมิชชั่น เพื่อให้ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมี

ประสทิธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อสร้างระดบัก าไรที่ดีให้แก่กองทรัสต์ อนัจะเป็นการสร้างผลตอบแทนใน

ระดบัท่ีเหมาะสมและมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ในสว่นของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละปีตลอด 30 ปี ซึ่งจะมีการระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ จะเป็นไปตามอตัราที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งกองทรัสต์และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

และเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ที่จัดท า ขึน้โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ดงัที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษา

ทางการเงินเห็นว่าการคิดอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ 

โดยกองทรัสต์ก็ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบัท่ีเหมาะสม 

ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ กบัอตัราค่าตอบแทนผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน

และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ท าการคัดเลือกข้อมูลและค านวณอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถน ามาเปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ให้ได้ใกล้เคียงกนัมากยิ่งขึน้ โดยในการด าเนินการดงักลา่ว

มีรายละเอียดดงันี ้

1. คดัเลอืกกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุในกรรมสิทธ์ิ (Freehold)และ/หรือสิทธิการเช่า (Leasehold) ใน

โรงงาน และ/หรือ คลงัสินค้าที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดตัง้แต่ 3,000 ล้านบาทขึน้ไป และมีการ

จดัท าและส่งงบการเงินของกองทุนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วทัง้  2 รอบปีบญัชีล่าสดุโดยงบการเงินของ

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีการเปิดเผยจ านวนเงินค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนของกองทุนที่ชัดเจน และขอบเขตการให้บริการหลักของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคดัเลอืกจะต้องมีความคล้ายคลงึกบัขอบเขตการ

ให้บริการหลกัของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่แก่กองทรัสต์ กลา่วคือขอบเขตการให้บริการต้องรวมถึงการท า

หน้าที่จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทนุเข้าลงทนุ การดแูลและซอ่มบ ารุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ 

รวมถึงการจัดให้มีบัญชีและรายงาน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานและการใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สิน ซึ่งจากเกณฑ์การคดัเลือกดงักล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์

สามารถคดัเลอืกกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ได้ทัง้หมด 5 กองทนุ  ได้แก่ 1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าเหมราช อินดสัเตรียล (HPF) 2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) 3. กองทนุรวม
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อสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) 4. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล 

โกรท (TGROWTH) และ 5. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ี

แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) 

2.  ค านวณอตัราอตัราสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ(Ratio of Property 

Management Fee to Net Asset Value)  ของทัง้ 5 กองทนุ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน 2 รอบปีบญัชีลา่สดุ

ของกองทนุทัง้ 5 กองทนุที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการ

กองทรัสต์ต้องมีการค านวณอตัราสว่นดงักลา่วของทัง้ 5 กองทนุท่ีคดัเลอืกมา เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ให้ได้

ใกล้เคียงกนัยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ทัง้ 5 กองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคดัเลอืก สามารถสรุปออกมาได้ในรูปของคา่ทางสถิติที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวนกองทนุท่ีเป็นตวัอยา่ง 5 
คา่เฉลีย่ (Mean)*1 0.50% 
คา่มธัยฐาน (Median)*1 0.58% 
WHART*2 0.14% 

หมายเหต:ุ *1 ค านวณจากงบการเงิน 2 รอบปีบญัชีลา่สดุ (ปี 2557-2558) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 5 กองทนุท่ีได้รับการ
คดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดได้
จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั โดยตวัเลขคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีน ามาค านวณนัน้คือ
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Base Fee และ Incentive Fee) จากงบการเงิน 2 รอบปีบญัชีล่าสดุท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

 *2 ค านวณจากงบการเงินสิน้งวด 30 มิถนุายน 2559 แบบ annualized basis 

หากน าคา่ธรรมเนียมในการจดัการทรัพย์สนิท่ีดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เรียกเก็บจากกองทรัสต์มาค านวณเทียบ

กบัสดัสว่นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ จะเห็นว่าอตัราค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.14 

ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ยงัต ่ากว่าค่าเฉลี่ย (Mean) และมธัยฐาน (Median) ของอตัราส่วน

คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตวัอย่าง

ทัง้ 5 กองใน 2 รอบปีบญัชีลา่สดุซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.58 ตามล าดบั  ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะมีอตัราที่ไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นร่วมกันว่าค่าตอบแทนผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่นัน้อาจต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่น ามาแสดงให้ดไูด้เนื่องจากดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นเจ้าของและผู้ พฒันาและได้บริหารงานในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการ
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เพิ่มทุนครัง้ที่สองมาตัง้แต่ปี 2557 และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญใน

การบริหาร จดัการ และมีทีมงานด้านตา่งๆ ท่ีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่

นัน้ถือวา่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สิน

ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองเป็นอยา่งดี 

2.6 การกู้ยมืเงนิเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัไมว่า่จะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก็่ตาม โดยจะต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์การกู้ ยืมเงิน หรือการก่อภาระผกูพนัตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือตามที่ระบุไว้ในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์จะด าเนินการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัได้แตเ่ฉพาะเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม 

2. น ามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

3. น ามาใช้เพื่อการดแูล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมน าไปจัดหา

ผลประโยชน์ 

4. ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการ

เช่าเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

5. ช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

6. เหตจุ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจดัการกองทรัสต์และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินจะกระท าโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั  โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ

พิจารณาและเปรียบเทียบข้อเสนอการกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือผู้ ให้กู้  เพื่อให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายทาง

การเงินและเง่ือนไขในการกู้ ยืมที่ เหมาะสม และในกรณีที่เป็นการกู้ ยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์มีกรรมสทิธ์ิ และ/หรือสทิธิการเช่าตามวตัถปุระสงค์ท่ี 3 หรือเพื่อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน

ท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วท่ีกองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าตามวตัถปุระสงค์ท่ี 4 กองทรัสต์จะต้องค านึงถึง

ก าหนดเวลาเช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่า 
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ในสว่นของอตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีข้อจ ากดัในการกู้ยืมเงินได้ไม่เกินอตัราสว่นร้อยละ 

35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ

ลงทนุได้ (Investment grade) มลูคา่การกู้ยืมจะไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

เง่ือนไขพิเศษ 

กองทรัสต์อาจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk)และ/หรืออตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน เช่น กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทนุท าสญัญา Swap อตัรา

ดอกเบีย้กบัคูส่ญัญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนของอตัราดอกเบีย้ 

 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก่อภาระผกูพนัซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการท าข้อตกลงหลกัที่กองทรัสต์สามารถกระท าได้ตามข้อก าหนด

ในประกาศทจ. 49/2555 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็น

หลกัประกนัการช าระเงินกู้ยืมตามสญัญานี ้

2. การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนัน้ 

 วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั  

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั และปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนั

เหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนั 

รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขทางธุรกิจที่ส าคญั จากนัน้น าเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณี

ไป 

2. ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ 

3. กรณีที่กองทรัสต์ต้องน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระ

ผกูพนัใหมเ่หนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ การให้หลกัประกนัดงักลา่วกองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติ

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ทัง้นี ้กองทรัสต์ไมต้่องได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้หลกัประกนัที่มีอยู่

แล้วหรือการเพิ่มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายเดิมจากหลกัประกนัที่มีอยู่แล้วตามที่ได้
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ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือหนงัสือชีช้วน หรือกรณีที่ผู้ ให้กู้ หรือ

เจ้าหนีร้ายเดิมโอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หลกัประกนัท่ีมีอยูแ่ล้วแตเ่ดิมให้แก่ผู้ รับ

โอนสทิธิเรียกร้องซึง่เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายใหม่ 

4. กรณีที่กองทรัสต์กู้ ยืมเงินเพื่อการดูแล ซ่อม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือต่อ

เติม หรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยูแ่ล้วซึง่เป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า 

เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องค านงึถึงก าหนดเวลาเช่า

ที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย  

การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของทรัสตี 

กองทรัสต์อาจกู้ยมืเงิน โดยการขอสนิเช่ือจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทรัสตี ซึง่อาจเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบนั

การเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่ให้กู้ยืมเงินแก่กองทรัสต์ได้ หรือเข้า

ท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และ/หรือ ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั

บคุคลทีก่ลา่วข้างต้นได้ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และค าสัง่ทีเ่ก่ียวข้องอื่นใดที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2.6.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยมืและรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยมืเงนิ 

ในการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนครัง้แรก กองทรัสต์ได้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ ยืมเงิน โดย

กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 2 แหง่  ทัง้นี ้กองทรัสต์มีหนีเ้งินกู้ที่ต้องช าระคืนแก่ผู้ ให้กู้ตาม

สญัญาทัง้สิน้ 1,370 ล้านบาท และในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง กองทรัสต์มีหนีเ้งินกู้

เพิ่มที่ต้องช าระคืนแก่ผู้ ให้กู้ ตามสญัญาทัง้สิน้อีก 1,350 ล้านบาท  ท าให้ ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 

กองทรัสต์มีการกู้ ยืมทัง้สิน้ 2,720 ล้านบาท (อย่างไรก็ตาม มูลค่าทางบญัชีตามที่ปรากฏตามงบการเงินของ

กองทรัสต์ มีจ านวน 2,632.82 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหลง่เงินทนุ

สว่นหนึ่งจากการกู้ ยืมเงิน โดยกองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าท าสญัญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน 

บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ซึ่งอาจจะ

รวมถึงธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือสถาบนัการเงินอื่น

ใดที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (รวมเรียกวา่ “ผู้ให้กู้”) ผู้ให้กู้ ได้เสนอวงเงินสินเช่ือประเภทต่างๆ ในวงเงิน

รวมจ านวนไม่เกิน 1,350,000,000 บาท โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามที่

ก าหนดในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงินที่เก่ียวข้อง ระหว่างกองทรัสต์โดยทรัสตีกบั

ผู้ให้กู้  หรือระหวา่งคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดหลกัเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี  ้
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ผู้ให้กู้ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

ผู้กู้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุน ใ นอสัง หา ริมท รัพ ย์ และสิท ธิ ก า ร เ ช่ า ดับบลิ ว เ อช เ อ  พ รี เ มี่ ย ม  
โกรท 

วงเงนิกู้ วงเงินกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 1,350 ล้านบาท โดยอาจแบง่เป็น   

วงเงินกู้ ระยะยาว: วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนไม่เกิน 1,300 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับ
การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  

วงเงินกู้ ระยะสัน้: ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะเวลาไม่เกิน180 วนั จ านวนไม่เกิน 50 ล้าน
บาท เพื่อใช้สนบัสนนุการจ่ายคืนเงินประกนัคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิหลกั
ที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง โดยผู้ ให้กู้ จะพิจารณาทบทวนวงเงินดงักล่าว
เป็นรายปี 

อัตราดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการกู้ยมื  

อตัราดอกเบีย้ต่อปีรวมไม่เกินอตัราดอกเบีย้ส าหรับลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR)– ร้อยละ 1.5 เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุผิดนัด อัตราดอกเบีย้อาจจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบีย้ผิดนดั ซึ่งจะเท่ากับ
อตัราดอกเบีย้สงูสดุในกรณีผิดนดัช าระหนีต้ามที่ผู้ให้กู้ประกาศก าหนด หรืออาจมี
การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดหรือ
กฎหมาย หรือสถานะทางการเงิน หรือระเบียบข้อบงัคบัใด 

อนึ่ง อัตราดอกเบีย้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate: MLR) คือผลเฉลี่ยของอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ของ
ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งอตัราดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามประกาศของสถาบนัการเงินแตล่ะราย 

ทัง้นี ้อาจมีค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการกู้ ยืมตามที่กองทรัสต์และผู้ ให้กู้ อาจจะ
ก าหนดในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 

ระยะเวลาช าระคืน
เงนิกู้และการสิน้สุด
สัญญาเงนิกู้ 

วงเงินกู้ ระยะยาว: ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ รวมไม่เกิน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัเบิกถอน

เงินกู้ของวงเงินกู้ ระยะยาว เว้นแตก่รณีมีการช าระหนีเ้งินกู้คืนก่อนก าหนด  

วงเงินกู้ ระยะสัน้: ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 180 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ออกตัว๋

สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั หรือตามที่จะระบใุนสญัญาเงินกู้  โดยระยะเวลาที่ผู้กู้ จะ

เบิกใช้เงินกู้ ของวงเงินกู้ ระยะสัน้ได้นัน้ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ลงนามในสญัญา

เงินกู้  หรือวนัอื่นใดตามที่จะระบใุนสญัญาเงินกู้  ซึ่งผู้ ให้กู้จะพิจารณาทบทวนหรือ

ต่อระยะเวลาดังกล่าวทุกปี ทัง้นีว้ ันครบก าหนดอายุเงินกู้ ของวงเงินกู้ ระยะสัน้ 
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จะต้องไม่เกินวันครบก าหนดอายุเงินกู้ ของวงเงินกู้ ระยะยาวตามที่จะระบุใน

สญัญาเงินกู้  

การช าระดอกเบีย้ ช าระรายเดือน 

การช าระเงนิต้น วงเงินกู้ ระยะยาว: วงเงินกู้ ระยะยาวส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุน
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองช าระคืนทัง้จ านวน ภายในเวลา 5 ปีนบัตัง้แต่วนัเบิกถอน
เงินกู้ของวงเงินกู้ ระยะยาว  

วงเงินกู้ ระยะสัน้: ช าระคืนทัง้จ านวน ณ วันครบก าหนดอายุ ตามที่ระบุในตั๋ว
สญัญาใช้เงินที่เก่ียวข้อง แต่จะต้องช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบก าหนด
อายุ ในจ านวนเท่ากับจ านวนเงินประกันซึ่งผู้ กู้ ได้รับจากผู้ เช่า/ผู้ ใช้บริการ ตาม
สัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการที่เ ก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ของ
ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

อนึ่งกองทรัสต์สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ทัง้จ านวนหรือบางส่วนได้ 
โดยก่อนวนัครบก าหนดอายสุญัญาเงินกู้  บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะ
พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีต่างๆ โดยจะค านึงถึงสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ เช่น การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ /หรือนิติบุคคลอื่นใดที่
สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม 

หลักประกันการกู้ยมื 1. การจ านองอนัดับ 1 บนหลกัประกัน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี ้20 โดยก าหนด
วงเงินจ านองเทา่กบัวงเงินสนิเช่ือ  

2. การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าช่วงที่ดิน ส าหรับโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) หรือการจดทะเบียนสญัญา
เช่าช่วงที่ดิน ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม. 5) เป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ หลกัประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 

3. การโอนสทิธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็น
ผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม ยกเว้นกรมธรรม์ประกนัภยัความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอก หรือการจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

                                                           
20 ในกรณีที่กองทรัสต์ผิดนดัช าระหนีก้บัผู้ ให้กู้อนัเป็นเหตใุห้มีการยึดทรัพย์ที่จ านองไว้มาจ าหน่ายเพื่อชดใช้หนีส้ินกับทางผู้ ให้กู้  ผู้ ให้กู้ มีความ
เสี่ยงในเร่ืองราคาที่จะสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินเพ่ือน ามาช าระเงินกู้ที่ผิดนดัช าระเพ่ือให้ครอบคลมุวงเงินกู้  ดงันัน้ผู้ ให้กู้ จึงต้องขอหลกัประกัน
ของทรัพย์สินทัง้หมดในการเพิ่มทนุครัง้นีม้าเป็นหลกัประกัน เพื่อเป็นการด าเนินการตามหลักอนรัุกษ์นิยม อย่างไรก็ตาม วงเงินจ านองของ
มลูคา่ทรัพย์สินที่ทางผู้ ให้กู้จะได้รับช าระจากทรัพย์สินดงักลา่วในกรณีบงัคบัขาย จะไมเ่กินมลูคา่วงเงินกู้ที่ทางผู้ ให้กู้ ได้ปลอ่ยกู้  
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ประกันภัย ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็น
หลกัประกันทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ หลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 
2558 

4. การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและบริการของผู้ เช่าทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัท่ีมีอายเุหลอืมากกวา่ 3 ปี และที่จะมีในภายหน้าที่มีอายมุากกว่า 3 ปี 
หรือการจดทะเบียนสญัญาเช่าและบริการของผู้ เช่าทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัที่มี
อายุเหลือมากกว่า 3 ปี และที่จะมีในภายหน้าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี เป็น
หลกัประกันทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ หลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 
2558 

5. หลกัประกนัการกู้ยืมอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่กองทรัสต์และผู้ ให้กู้อาจจะก าหนดใน
สญัญาเงินกู้  

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ เก่ียวกับการให้
หลกัประกันการกู้ยืมนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน 
และเอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวข้องที่คูส่ญัญาจะตกลงกนั 

ข้อปฏิบตัิทางการเงนิ
หลัก (Key Financial 
Covenants) 

- ผู้กู้ จะต้องด ารงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 3521 

- ผู้กู้ จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการ
ด าเนินงาน ก่อนดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัด
จ าหน่ายปรับปรุงด้วยรายการอื่นที่มิใช่เงินสด ( the Funded Interest-
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไมเ่กินกว่า 5.5 เท่า22 โดยรายละเอียดการ
ค านวณจะเป็นไปตามสญัญาเงินกู้   

ข้อตกลงหลกัของผู้กู้  
(Key Covenants) 

 ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่ด าเนินการใดๆ รวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้  หรือได้รับยกเว้นตามที่
ระบใุนสญัญาเงินกู้  

- ก่อหนีท้ี่มีดอกเบีย้หรือก่อหนีห้รือภาระผกูพนัทางการเงินใดๆ กบัธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 
และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ ที่อาจสง่ผล
กระทบต่อความสามารถในการช าระคืนหนีเ้งินกู้ ให้แก่ผู้ ให้กู้ หรือส่งผล
กระทบตอ่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

- ก่อภาระผกูพนัอื่นใดเหนือทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

                                                           
21ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2559 กองทรัสต์มีอตัราสว่นการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทรัพย์สินร้อยละ 28.85 
22ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2559 กองทรัสต์มี the Funded Interest-Bearing Debt to EBITDA Ratio ร้อยละ 4.40 เทา่ 
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รวมถึงอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต
เหนือทรัพย์สินดงักลา่ว เว้นแต่ทรัพย์สินอื่นในอนาคตของกองทรัสต์ หรือ
เป็นทางการค้าปกติของกองทรัสต์ หรือการก่อภาระผกูพนัที่เป็นเร่ืองปกติ
ในทางพาณิชย์ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้ที่คูส่ญัญาตกลง
กนั 

-  ในกรณีที่ผู้กู้จะท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการที่มีอายสุญัญามากกว่า 3 
ปี จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้  ยกเว้นใน
บางกรณีที่สามารถกระท าได้โดยผู้กู้และผู้ให้กู้จะตกลงในเง่ือนไขกนัต่อไป 
เช่น กรณีอายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
ที่มีอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยรายเดือนของสญัญาเช่าและสญัญา
บริการดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยรายเดือนของ
สญัญาก่อนหน้า และไมม่ีการจ่ายคา่เช่าลว่งหน้า ทัง้นี ้เงินประกนัการเช่า
และการบริการตามปกติของสญัญาไมถื่อเป็นคา่เช่าลว่งหน้า เป็นต้น 

 ข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ ให้กู้ก าหนดให้ผู้กู้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญาเงินกู้ที่คูส่ญัญาตกลงกนั 

กรณีผิดสัญญา 
(Events of Default) 

กรณีผิดสญัญาตามเง่ือนไขมาตรฐานตา่งๆ และกรณีผิดสญัญาอื่นใดตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้ที่คู่สญัญาตกลงกนั  ตวัอย่างเช่น กรณีผิดสญัญาหากมี
การเปลีย่นแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ การไม่ช าระหนีเ้งินที่ถึงก าหนด การผิด
ข้อปฏิบตัิภายใต้เอกสารทางการเงิน การเกิดเหตผิุดนดัภายใต้สญัญาอื่น (Cross 
Default) การเกิดความเสยีหายโดยสิน้เชิง (Total Loss) การยึดหรือโอนกิจการให้
เป็นของรัฐ (Nationalization) การล้มละลาย การที่เอกสารหลกัประกนัไม่มีผลใช้
บงัคบัหรือสิน้ผลผกูพนั การเปลีย่นแปลงในทางที่ไมเ่ป็นคณุอยา่งมีนยัส าคญั (เว้น
แตส่ามารถแก้ไขหรือได้รับการยกเว้นการผิดสญัญาภายในระยะเวลาที่อนญุาตใน
สญัญาเงินกู้  และ/หรือ อยูภ่ายใต้ข้อยกเว้นบางประการท่ีอาจระบใุนสญัญาเงินกู้ )  

การช าระหนีก่้อน
ครบก าหนด 

สามารถช าระหนีท้ัง้จ านวนหรือแบ่งช าระบางส่วนก่อนครบก าหนด โดยไม่เสีย
คา่ธรรมเนียม และไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นใดหากช าระหนีก้่อนครบก าหนดตรงกบัวนั
ช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้แต่ละงวด ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา
เงินกู้ที่คูส่ญัญาตกลงกนั 

ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขอื่น 

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ เก่ียวกับการให้
สินเช่ือนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสาร
ทางการเงินอื่นๆ ท่ีคูส่ญัญาตกลงกนัภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
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โดยเมื่อรวมหนีเ้งินกู้ยืมดงักลา่วข้างต้นกบัการกู้ยืมเงินในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในปัจจบุนัของกองทรัสต์ ณ วนัที่

กองทรัสต์เข้าท าสญัญากู้ ยืมเงินส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง หาก

กองทรัสต์เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเต็มจ านวน 1,300 ล้านบาท เพื่อน าไปลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์

จะมีหนีเ้งินกู้ ยืมทัง้หมดประมาณไม่เกิน 48020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณไม่เกิน 28.59 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั และทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่สอง 

อยา่งไรก็ดี เว้นแตใ่นกรณีที่มีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ 

ประกาศก าหนดห้ามมิให้กองทรัสต์กู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของทรัสตี  กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินจาก

บุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตีนัน้ ไม่ได้

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตามสญัญาเงินกู้ ว่าเป็นเง่ือนไขที่ดีที่สดุ หรือ

เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกัน

วินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้รายอื่นในการกู้ยืม 

กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสารทางการเงินกบัผู้ ให้กู้ ให้มีสาระส าคญัเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ เง่ือนไขที่เปิดเผยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไป เมื่อพิจารณาประกอบกับ

ปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือเง่ือนไขหลายๆ ประการที่ได้รับจากผู้ ให้กู้แล้ว เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด มลูค่า

เงินทนุท่ีกองทรัสต์ระดมทนุได้ หลกัเกณฑ์ที่ผู้ให้กู้ก าหนด และมลูคา่การลงทนุสดุท้ายที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุใน

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง เป็นต้น และเง่ือนไขดงักลา่วจะต้องท าให้กองทรัสต์ได้ประโยชน์

ที่ดีขึน้เท่านัน้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้เงินกู้ ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินในครัง้นีใ้นจ านวนที่เหมาะสม

และก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สดุตอ่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  

อย่างไรก็ดี เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้นจะเป็นไปตามที่คู่สญัญาจะตกลงกนัไว้ในสญัญาเงินกู้  

สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 49/2555 สดัสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ซึง่หมายรวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสาร

หรือเข้าท าสญัญาไม่ว่ารูปแบบใดที่มีความมุ่งหมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริง (substance) ที่เข้าลกัษณะเป็น

การกู้ยืมเงินจะต้องไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินซึง่ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

จาก สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2.4 ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

2.6.2 ประโยชน์จากการกู้ยมื 
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บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง

นัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสทิธิภาพ

มากขึน้ และมีต้นทนุในการลงทนุต ่าลง เมื่อเทียบกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม สง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ด้วย  ใน

ขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีก็้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัราการ

กู้ ยืมเงินของลูกค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมที่

ใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ใกล้เคียงกนั (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกับสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น /

หนว่ยทรัสต์ และปัจจยัความเสีย่งอื่นๆ) ซึง่ต ่ากวา่ต้นทนุเงินในสว่นทนุของกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็

ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์  หรือนิติบคุคลอื่นที่ให้กู้ยืมเงินแก่

กองทรัสต์ได้ ที่มีข้อก าหนดและเง่ือนไขดีกวา่ในปัจจบุนั (เช่น อตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ ระยะเวลาช าระช าระคืนเงินกู้

นานกวา่ หรือไมม่ีหลกัประกนัการกู้ยืม) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการใช้เงินกู้ยืมจากข้อเสนอดงักลา่ว  

2.6.3 ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และความเห็นเกี่ยวกับ

เงื่อนไขตามสัญญากู้ยมืเงนิ 

 (1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งทรัสตกีบัผู้ให้กู้ยมืเงิน 

เว้นแต่ในกรณีที่มีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่
ประกาศก าหนดห้ามมิให้กองทรัสต์กู้ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี กองทรัสต์อาจมีการ
กู้ยืมเงินทัง้หมดหรือบางสว่นจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของทรัสตีเพราะผู้ ให้กู้ รายหนึ่งมีการถือหุ้นอยู่ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของทรัสตี และ/หรือ ผู้ ให้กู้ เป็นบริษัท
ยอ่ย หรือบริษัทในกลุม่ของทรัสตี ซึง่ในการกู้ยืมดงักลา่วกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
ทีเ่ก่ียวข้อง 

 (2) เหตผุลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของทรัสตี 

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของทรัสตีนัน้จะต้องเป็น
กรณีที่มีความสมเหตุสมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขในสญัญา
เงินกู้ที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผู้ ให้กู้นัน้มีความเข้าใจใน
ธุรกิจและทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเป็นอยา่งดี 

 (3) ความเห็นเก่ียวกบัเง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ธุรกรรมการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ดงักล่าวเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่ให้แก่กองทรัสต์ เช่น มี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาที่สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของกองทรัสต์ โดยเง่ือนไขดงักลา่ว
จะมีลกัษณะที่สามารถเทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขปกติที่ผู้ ให้กู้ เสนอให้กบัลกูค้ารายอื่นในอตุสาหกรรมที่
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ใกล้เคียงกนั และมีรูปแบบความเสีย่งที่ใกล้เคียงกนั ซึง่ทรัสตีไมส่ามารถเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพล
ในการพิจารณาอนมุตัิและการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ของผู้ให้กู้ ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจาก
เป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
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3. ข้อพพิาทหรือข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ีจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลู/ร่างหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ฉบบันี ้จากการตรวจสอบกบัหนว่ยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ยงัไมพ่บวา่มกีารประกาศเวนคืน และไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่
สอง ทัง้นี ้ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของแตล่ะโครงการของทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้
ที่สองสามารถสรุปได้ ดงันี ้

3.1  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)  

3.1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุตัง้อยูภ่ายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ 

ภายใต้พระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงคมนาคม 

เร่ือง ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิเป็นเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ พ.ศ. 2551 (“ประกาศ 

เร่ือง เขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภูมิ”) ก าหนดให้เขตบริเวณใกล้เคียง

สนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่รวมถึงในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขต

ที่ก าหนดเป็นเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ ซึง่การก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่าง

อื่น ภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ จะต้องมีการยื่นขออนญุาตกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

ไทย 

3.1.2 ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ กรณีทางเข้าออกสูถ่นนสาธารณะ และที่ดินปักเสาพาดสายไฟฟ้า
ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

ทางเข้าออกโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ที่ผู้ใช้บริการใช้อยูใ่นปัจจบุนั คือถนนเจ้าคณุ

ทหารโดยเช่ือมต่อกบัถนนของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะด าเนินการเพื่อให้

กองทรัสต์ได้เข้าท าท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย เพื่อขอใช้ที่ดินของการรถไฟแหง่

ประเทศไทยเพื่อเปิดทางเข้าออกจากถนนสาธารณะสู่ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ลาดกระบงั) โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการดงักลา่ว ภายใต้เง่ือนไขตามที่ระบุ

ไว้ในสญัาตกลงกระท าการ   

นอกจากนี ้ส าหรับที่ดินที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าโครงการเป็นที่ดินที่เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ง

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น

พืน้ที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าโครงการ และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ดงักลา่วเช่นกนั (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1.14 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้

ทางเข้าออกและปักเสาพาดสายไฟฟ้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) และ สว่นที่ 2 

ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) 
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4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง  มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระดบัที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในการ

จดัหาผลประโยชน์ดงันี ้

 การบริหารทรัพย์สนิ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รับก าไรจากการ

ด าเนินงานหากผลประกอบการของกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตรุวมถึงปรับปรุงและพฒันาแผนการด าเนินงานร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายที่คาดไว้ 

 การก าหนดอตัราคา่เช่าให้เหมาะสม 

 การพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุโดยการดแูลรักษาพืน้ท่ีของโครงการและพฒันา
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 

หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินกองทรัสต์จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และผู้ทรงสิทธิการเช่าในทรัพย์สิน

หลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยน าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทัง้นี ้

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นให้ท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  (Property 

Manager) ในโครงการทัง้สองโครงการ ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 

และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะจดัการงานบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การน าทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ที่ตามนโยบายของผู้จดัการ

กองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อน าส่งกองทรัสต์ 

ตลอดจนบ ารุงรักษาและซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์ 

ดงัรายละเอียดตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติมในข้อ 2.3  
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ทัง้นีก้องทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานท่ี

มีอ านาจหน้าที่ กับผู้ เช่าโดยตรง ซึ่งสญัญาดงักล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ

สญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรับผู้ เช่าทกุราย  

จากรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ดงัที่ได้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจากการ

ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ได้แก่ 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี 

เป็นรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการปลอ่ยเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานให้แก่ผู้ เช่า ซึ่งผู้ เช่าจะใช้อาคาร

ดงักลา่วเพื่อประกอบกิจการของตนเอง นอกจากนี ้กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าเพิ่มเติมจากการปล่อยเช่าหลงัคา

ของอาคารคลงัสินค้าเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลล์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 

โดยกองทรัสต์จะเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการจากการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว โดยกองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่า

หลงัคากบัผู้ เช่าโดยตรง 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุ
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่ด าเนินธุรกิจ
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงานที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล และมีคณะผู้ บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีให้ท าหน้าที่ เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการบริหารจัดการและจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน 

นอกเหนือจากการท่ีดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ที่มี

อยู่ในปัจจุบนัและทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ี

แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ในทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้

 โครงการอาคารคลงัสินค้า Kao 1 และ โครงการอาคารคลงัสินค้า Kao 2 ตัง้อยู่ต าบลดอนหวัฬ่อ 
อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

 โครงการ Primus ตัง้อยูต่ าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

 โครงการ DKSH Consumer ตัง้อยูบ่ริเวณหลกักิโลเมตรที่ 20 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 
(บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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 โครงการ DKSH 3M ตัง้อยูบ่นถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลกักิโลเมตรที่ 20 ต าบลศีรษะจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 โครงการ DKSH บางปะอิน ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
(พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 โครงการ DucatiPhase 1 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง
จงัหวดัระยอง 

 โครงการ Healthcareตัง้อยูบ่นถนนบางนา-ตราด ฝ่ังขาเข้าบริเวณหลกักิโลเมตรที่ 20 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 

 โครงการ Kao 3 ตัง้อยูท่ี่ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 11 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ตัง้อยูท่ี่เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ  ต าบลหนองปลาหมอ 
และต าบลบวัลอย  อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

 โครงการ Ducati Phase 2 ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

 โครงการ 3M Phase 2 ตัง้อยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.20  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 
(บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ตัง้อยูท่ี่หมู่ 15 ต าบลพานทอง อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ และ 

 ระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare ตัง้อยู่ที่เลขที่ 88/5-6 หมู่ที่ 11 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง
พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

4.2.2 ค่าตอบแทนที่จะได้รับจากกองทรัสต์ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์เป็นรายปี ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปีไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV)(ตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ตลอดอายกุองทรัสต์)) และค่าธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคารและ

การก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้างเฉพาะกรณีทรัพย์สินอื่นที่มิได้มา
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จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์(ตามที่ก าหนดไว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 11.1 คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (รายครัง้)) 

4.2.3 ความสัมพันธ์เชิงการถอืหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และบริษัทฯ  ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ มีความสมัพนัธ์จากการท่ีดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบริษัทดงักลา่วและเป็นผู้มีอ านาจควบคมุผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.2.4 อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 4.2.1 วา่นอกเหนือจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใน

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้นีด้บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ยงัเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์  

การจดัหาผลประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เชน่ 

 ธุรกรรมของกองทรัสต์ที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจถกูพิจารณาว่าจดัท า
ขึน้เพื่อประโยชน์ของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่ เ ก่ียวเนื่องกับ
อสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรัสต์ 

 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ยงัท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนฯ”) อีกด้วย ซึง่ตามที่ได้รับ
การแต่งตัง้จากกองทุนฯ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ท าหน้าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ ซึ่งมีลักษณะและที่ตัง้ใกล้เคียงกับทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนของ
กองทรัสต์  และ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีข้อผูกพนัที่จะไม่แข่งขนักับกิจการของกองทุนฯ ตาม
สญัญาตกลงกระท าการที่ได้ให้แก่กองทุนฯ จ านวน 4 ฉบบั ซึ่งแต่ละฉบบัจัดขึน้ในเวลาที่กองทุนฯ 
ลงทนุในทรัพย์สนิของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ แต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลาที่จดัตัง้กองทนุฯ และการเพิ่ม
ทนุแตล่ะครัง้ รวม 3 ครัง้  สญัญาตกลงกระท าการทัง้ 4 ฉบบั จะมีความคล้ายคลงึกนั แต่แตกต่างกนั
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ในรายละเอียดและทรัพย์สนิของกองทนุฯ ที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีข้อผกูพนัท่ีจะไม่แข่งขนั  สรุป
สาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการทัง้ 4 ฉบบัรวมได้ดงันี ้ 

o ดบับลวิเอชเอคอร์ปอเรชัน่ตกลงและรับรองตอ่กองทนุฯวา่ภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทนุฯ
โดยได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการคลงัสินค้าและโรงงานตามรายละเอียดที่
ก าหนดในสญัญาการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวมของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดบับลวิเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ (“ทรัพย์สิน
ที่กองทุนเข้าลงทุน”) ดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่จะตกลงเก่ียวกับการไม่แข่งขนักับกิจการ
ของกองทนุดงัตอ่ไปนี ้

ในการด าเนินธุรกิจประเภทคลงัสินค้าและ/หรือโรงงานของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หาก

ดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่ มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่นให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้า

ใดๆ เพื่อการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าและ/หรือโรงงาน

ของตน ซึ่งตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทนุฯ ดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น 

ตกลงเสนอทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หาก 

(ก) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ยงัคงปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุฯและ 

(ข) ทรัพย์สนิท่ีกองทนุเข้าลงทนุเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของลกูค้า

หรือนายหน้า 

จากข้อก าหนดข้างต้น หากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะน าทรัพย์สนิออกให้เช่าแก่ลกูค้า ดบับลวิเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ มคีวามผกูพนัท่ีจะต้องเสนอทรัพย์สนิของกองทนุฯ ให้แก่ลกูค้าพิจารณาก่อนทรัพย์สนิ

ของตน ดงันัน้ การท าหน้าที่ของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุฯ จงึอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ กลา่วคือ ในกรณีที่ทรัพย์สนิ

ของทัง้กองทนุฯ และกองทรัสต์ที่ตัง้อยใ่นรัศมี 20 กิโลเมตรไมม่ีผู้ เช่าพร้อมกนั ท าให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ตอ่กนัในการท่ีดบับลวิเอชเอคอร์ปอเรชัน่ ซึง่บริหารทรัพย์สนิทัง้ของกองทนุฯ และ

กองทรัสต์จะน าเสนอทรัพย์สนิของกองทนุฯ หรือกองทรัสต์ให้แกล่กูค้าพิจารณา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่ว จงึได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ในการเลอืกลงทนุในอาคารคลงัสนิค้า อาคารโรงงาน พร้อมส านกังาน รวมถึงแนวทางการก ากบัดแูล

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ ดงันี ้
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(1) การเลือกลงทุนในคลงัสินค้า ส านกังาน หรือศูนย์กระจายสินค้า บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนใน

อาคารที่สร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วมีความพร้อมที่จะน าไปหารายได้ ในช่วงเวลาที่มีการเจรจา

ต่อรองกันระหว่างกองทรัสต์กับผู้ เสนอขาย มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย และมีที่ปรึกษา

ทางการเงินพิจารณาความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สิน ส าหรับแนวทางการก ากบัดแูลการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิ

ตามแนวทางการคัดเลือกอสงัหาริมทรัพย์ และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายตามแนวทางที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ทกุครัง้อยา่งเคร่งครัด  

(2) เพื่อเป็นการลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงที่จะ

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) การไมแ่ขง่ขนักบักิจการของกองทรัสต์ โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดงันี ้

(2.1.1) ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าในการด าเนินธุรกิจพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน ศนูย์กระจายสินค้า 

และ/หรืออาคารโรงงาน (logistics facilities) ให้เช่าในประเทศไทย หากดบับลวิเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สนิอื่นให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใดๆ 

เพื่อการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสินค้า ศนูย์

กระจายสนิค้า และ/หรืออาคารโรงงาน (logistics facilities) ของตนซึง่ตัง้อยูใ่นรัศม ี

20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงที่จะ

เสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้านัน้ก่อน หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขดงันี ้

(ก) ดับบลิ ว เ อช เอ  คอ ร์ปอ เ รชั่ น  ยัง คงป ฏิบัติ ห น้ าที่ เ ป็นผู้ บ ริหา ร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินดงักล่าวของกองทรัสต์ 

และ 

(ข) ทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจ

ของลกูค้าหรือนายหน้า 

(2.1.2)  หากทรัพย์สินของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทนุฯ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงที่จะเสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปพร้อมกับ

ทรัพย์สนิของกองทนุฯ ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้  
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(2.1.3) อย่างไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี  ้ให้ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

ข้อก าหนด(2.1.1) และ (2.1.2) ข้างต้น 

(ก)  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นแสดงให้กองทรัสต์เห็น โดยน าส่งส าเนา

เอกสารแสดงความจ านงของลูกค้าหรือนายหน้าต่อกองทรัสต์เพื่อ

ประกอบการพิจารณา ว่าคณุสมบตัิของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของ

ลกูค้าหรือนายหน้าไม่ตรงกบัคณุสมบตัิของทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ

ดบับลวิเอชเอ           คอร์ปอเรชัน่ ได้ลงนามในหนงัสือแสดงความจ านง

กับลูกค้าหรือนายหน้ารายดังกล่าวแล้ว ทัง้นี  ้แม้ต่อมาในภายหลัง

คณุสมบตัิของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลกูค้าหรือนายหน้าจะตรง

กบัลกัษณะของทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทรัสต์ หรือ 

(ข) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้เสนอทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ลกูค้าหรือ

นายหน้าก่อนแล้ว และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับการปฏิเสธจาก

ลกูค้าหรือนายหน้าดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(2.1.4) กองทรัสต์และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงให้สิทธิแก่ลกูค้าหรือนายหน้าแต่

เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์หรือกองทนุฯ มีคณุสมบตัิตรง

กับประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้าไม่

ประสงค์ที่จะเข้าท าสญัญากบักองทรัสต์ จะไมถื่อวา่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ผิด

สญัญาในข้อนี ้

(2.2) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่สญัญาตกลงกระท า

การท่ีจะจดัท าขึน้ระหว่าง กองทรัสต์ และ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบั

การเพิ่มทนุครัง้ที่สองมีผลใช้บงัคบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนั

ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเข้าถือและรักษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองให้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่สองนี ้

(2.3) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ทนัทีในกรณีที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้แก่กองทนุในการปฏิบตัิหน้าที่
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ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไข

ที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า

กรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทรัสต์ ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรทนัที ซึ่งคู่สญัญาตกลงที่จะหารือร่วมกันโดยสจุริต และยุติธรรมเพื่อพิจารณา

เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณี 

นอกจากมาตรการดงักล่าวข้างต้น ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 

Refusal) เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที่สญัญาตกลงกระท าการมีผลใช้บงัคบั (วนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  

ข้อความที่ส าคญัของสทิธิปฏิเสธก่อนปรากฏตามข้อ 3.1 ของสญัญาตกลงกระท าการ ฉบบัลงวนัที่ 12 ธันวาคม 

2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559) มี

ข้อความดงันี ้

1. ในกรณีที่ผู้ให้สญัญา23หรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นเจ้าของและได้ท าการพฒันา  

 (1)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน   ซึ่งพฒันาขึน้ตามความต้องการ

ของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่  รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ในนิคม

อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ 

และ/หรือพฒันาโดยบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ

บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

 (2)  อาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) 

ที่มิได้อยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึ่งจดัตัง้ขึน้ 

เข้าลงทุนและ/หรือพฒันาโดยเหมราช (พืน้ที่ดงักล่าวรวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรม”)  

  (ข) พืน้ท่ีที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกบัพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่

ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ที่

ประกอบอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับหรือสนบัสนนุธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 

                                                           
23 หมายถึง บริษัทดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 
สว่นที่ 2 หน้า 4-9 

 

Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราช 

  (ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราช มีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองแตเ่พียง

ผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสทิธ์ิรวมหรือสทิธิครอบครองร่วมระหวา่งเหมราชกบับริษัทยอ่ย

ของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิดงักลา่วตอ่เน่ืองอยู่

ตลอดเวลา โดยพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตามกฎหมายผงั

เมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยตอ่ทรัสตี

และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

 (3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว 

((1) (2) (3) ข้างต้น รวมเรียกวา่ “โครงการ”) และเป็นโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (แปดสบิ) ของมลูคา่โครงการ และผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาประสงค์ที่จะจ าหน่าย 

จ่าย โอน หรือให้เช่าทัง้โครงการให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่รายเดียว  ผู้ให้สญัญาจะต้องหรือด าเนินการ

ให้บริษัทย่อยของผู้ ให้สญัญา (แล้วแต่กรณี) ท าหนังสือแจ้งค าเสนอของตนไปยังผู้ รับสญัญา 24ใน

ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนงัสือแจ้งค าเสนอต้องระบอุย่างน้อยข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับ

การด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และราคาซือ้ขายหรื อราคาให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (“ข้อเสนอ”) เพื่อให้ผู้ รับสญัญาพิจารณารับข้อเสนอก่อน  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทย่อยของผู้ ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยดงักลา่วจะให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ รับ
สญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อนีส้ าหรับโครงการใดต่อเมื่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินของ
บริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว 
และมีมติอนมุตัิให้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าโครงการนัน้แก่ผู้ รับสญัญา 

4.2.5 กลไกหรือมาตรการที่ ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์  

เนื่องจาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามความสมัพนัธ์เชิงการถือ

หุ้นกบัผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้ระบไุว้ข้างต้น  ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง

                                                           
24 หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีที่จะมกีารท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีการด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ดงันี ้

(1) เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มดีงัตอ่ไปนี  ้

 ในการท าธุรกรรม จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 

 ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะท ากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคา และเง่ือนไข
ที่มีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

 บคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท าธุรกรรมไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีสว่นร่วมใน
การพิจารณาและตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรม 

 การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ต้องใช้ราคาและอตัราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

(2) การอนมุตักิารท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องผา่นการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 (หนึง่) ล้านบาท หรือตัง้แตร้่อยละ 0.03 (ศนูย์จุดศนูย์
สาม) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ กองทรัสต์ แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสต์ท ากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินหลกั การค านวณมลูค่าจะค านวณตามมลูค่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทัง้หมด

ของแตล่ะโครงการที่ท าให้โครงการนัน้ๆพร้อมจะหารายได้ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ เก่ียวเนื่องกบัโครงการ

นัน้ด้วย 
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(3) นโยบายการท ารายการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 การท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องกระท า
ภายใต้เง่ือนไขที่มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนด
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์  

 นอกจากนี ก้องทรัสต์จะด า เนินการเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ด้วย 
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5. ประมาณการงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการเพิ่มทุนครัง้ที่  2 

5.1 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน 

ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

  กรณีพืน้ฐาน 

 ล้านบาท ล้านบาท 

 
อสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม*1 
อสังหาริมทรัพย์ 

หลังการลงทุนเพิ่ม*2 
   
รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการ  716.09 1,061.65 

ดอกเบีย้รับ 2.44 4.23 

รวมรายได้ 718.53 1,065.88 
   

คา่เช่าทีด่ิน  15.24 22.24 

คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์*3 10.28 19.76 

ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 693.01 1,023.88 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 55.75 80.77 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ่าย 42.00 67.37 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 122.63 171.58 

ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 472.63 704.16 
   

หกัออก รายได้จากคา่เชา่และบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (34.74) (58.14) 
บวกกลบั  คา่เชา่ที่ดินท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง  2.74 4.94 

บวกกลบั  ดอกเบีย้ค้างจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า 20.63 31.92 

เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 461.26 682.88 
   

บวกกลบั สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออก   
               และเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 42.00 67.37 

บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน 16.76 24.52 

เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุน  520.02 774.77 
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ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน*4 518.98 773.22 
   

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน   
-การปันสว่นแบง่ก าไร 460.34 681.51 

-การแบง่สว่นทนุ 58.64 91.71 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน 518.98 773.22 
   

หมายเหต:ุ *1 อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 6 โครงการ   

 *2 อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุเพิ่มอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมและอสงัหาริมทรัพย์ใหมท่ี่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทนุเพ่ิม  

 *3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับส่วนเพ่ิมทนุรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ านวน 1.1 ล้านบาท 

และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการบริหารพืน้ที่สว่นกลาง อาทิ คา่สาธารณปูโภค และคา่ท าความสะอาด เป็นต้น จ านวน 1.7 ล้านบาท 

 *4 ประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุค านวณจาก จากอตัราการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินสดสทุธิ

ที่สามารถน ามาปันสว่นแบง่ก าไรและแบง่ทนุ 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 ข้างต้นได้ถกูจดัเตรียมขึน้โดยอ้างอิงสมมติฐานท่ีส าคญัตาม “ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่น

แบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560” ที่บริษัทฯและที่ปรึกษาทางการ

เงินพิจารณาเห็นวา่สมมติฐานดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีได้จดัท ารายงานตามสถานการณ์สมมติและ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าสมมติฐานในการจัดท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่ง

ก าไรตามสถานการณ์สมมติไมส่มเหตสุมผลอยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุควรพิจารณาสมมติฐานเหลา่นัน้ รวมทัง้ประมาณการก าไร

ขาดทนุและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสถานการณ์สมมติและประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้วยตนเอง

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน“ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปี

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560” 

อยา่งไรก็ดี ยงัมีความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่าได้ภายหลงัภาระผกูพนัในการช าระคา่เช่าของดบับลวิเอช

เอ คอร์ปอเรชั่น ตามที่ระบุไว้ในสญัญาตกลงกระท าการสิน้สดุลง ซึ่งได้แก่ การช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าเป็น

ระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มครัง้ที่หนึ่ง ส าหรับโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) และโครงการ Mega Logistics Center (สระบรีุ) และ นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มครัง้ที่

สอง ส าหรับโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)  นอกจากนีย้งัมีพืน้ที่ของอาคาร 

G ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ที่สญัญาเช่าสิน้สดุก่อนระยะเวลาส าหรับประมาณการ

ตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งสญัญาเช่าของพืน้ที่ดงักล่าวจะครบ
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ก าหนดอายกุารเช่าวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากผู้ เช่าไมเ่ช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยูใ่นระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุาร

เช่า แตผู่้ เช่ายงัไมช่ าระคา่เช่า ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่า

ดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า แต่ไม่เกิน (แล้วแต่กรณี) 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ (โปรดพิจารณา

รายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ) หากครบก าหนดตามระยะเวลาที่ ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ให้สญัญาไว้แล้ว แต่กองทรัสต์ยงัไม่สามารถจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่ที่ไม่มีผู้ เช่าดงักลา่วได้  กองทรัสต์อาจมี

ความเสีย่งจากการขาดรายได้คา่เช่าบางสว่นและอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง หากทรัพย์สนิมีการรับรู้ผลขาดทนุที่ยงั

ไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised Loss) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน กองทรัสต์จะมีสภาพคล่องส่วนเกินจากราคาประเมิน

ทรัพย์สนิท่ีลดลง โดยกองทรัสต์จะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยวิธีลดทนุตอ่ไป  

ประมาณการเงินสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน และการคืนทุนด้วยวิธีเส้นตรงในกรณีที่

กองทรัสต์รับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised Loss) จากการลดลงของราคาประเมินทรัพย์สิน โดยสมมติให้ผล

ขาดทนุจากการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิเทา่กบัยอดคงค้างของสญัญาสทิธิการเช่าโดยตดัจ าหนา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญา

เช่าอย่างไรก็ตาม มลูค่าสิทธิการเช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยู่กบัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ 

ซึง่การประเมินมลูคา่สทิธิการเช่าจะมีปัจจยัที่เก่ียวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัรา

สว่นลด (Discount Rate) เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที่ค านวณได้เพิ่มสงูขึน้ เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้ การ

ค านวณการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุด้วยวิธีเส้นตรงดงักลา่วข้างลา่งนี ้(มลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตาม

อายสุญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอยา่งที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มลูคา่สทิธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราที่เทา่กนัตลอด

อายสุญัญาการเช่าเทา่นัน้  
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ประมาณการเงินสดสทุธิที่สามารถน ามาจา่ยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่หนว่ยมีรายละเอียด ดงันี ้

  กรณีพืน้ฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
 อสังหาริมทรัพย์

ที่มีอยู่เดิม*1 
อสังหาริมทรัพย์

หลังการลงทุนเพิ่ม*2 
   ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 472.63 704.16 

หกัออก ขาดทนุจากการประเมินคา่ทรัพย์สนิ (Unrealised Loss) บนสมมติฐาน
จากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง  (101.70)  (164.35) 

ก าไรสุทธิก่อนปรับปรุง 370.93 539.81  
หกัออก รายได้จากคา่เชา่และบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง (34.74) (58.14) 
บวกกลบั คา่เชา่ที่ดินท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง 2.74 4.94 
บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า 20.63 31.92 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 359.56 518.53  
บวกกลบั สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ 
42.00 67.37 

บวกกลบั ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคนื 16.76 24.52 
บวกกลบั ขาดทนุจากการประเมนิคา่ทรัพย์สนิ (Unrealised Loss) บนสมมติฐาน

จากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง 101.70 164.35 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุนรวม 520.02 774.77 
   

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน*3 518.98 773.22 
   

จ านวนหนว่ยทรัสต์*4 (หนว่ย) 661.67 977.96 
   

ในกรณีที่กองทรัสต์ฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จริง  
(Unrealised Loss) จากการด้อยค่าของสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง 

  

  -  การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท)  0.54  0.53  
  -  การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท)  0.09  0.09  
  -  การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ยจากการด้อยคา่ของสทิธิการเชา่แบบเส้นตรง (บาท) *5 0.15  0.17  
การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท) 0.78  0.79  

หมายเหตุ: *1 อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 6 โครงการ  
 *2 อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุเพิ่มอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมและอสงัหาริมทรัพย์ใหมท่ี่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทนุเพิ่ม  
 *3  ประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุค านวณจาก จากอตัราการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของเงินสด

สทุธิที่สามารถน ามาปันสว่นแบง่ก าไรและแบง่ทนุ 
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 *4 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเทา่นัน้ โดยค านวณมาจากหน่วยทรัสต์จ านวนไมเ่กิน 316.29 ล้านหน่วย 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจน้อยกวา่ หรือเทา่กบั ที่ประมาณการนีไ้ว้ได้ 

 *5 ในกรณีที่ราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเชา่โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยเพ่ิม WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุ มีราคาประเมินของสิทธิการเชา่สิน้งวดลดลง และมีการรับรู้ผล
ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealised loss) จากการด้อยคา่ของสิทธิการเชา่ โดยสมมติให้มลูคา่การด้อยคา่เทา่กบัยอดคงค้างของ
สญัญาสิทธิการเชา่ที่โดยปกติตดัจ าหนา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเชา่ อยา่งไรก็ตาม มลูคา่สิทธิการเชา่ ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะ
ขึน้อยูก่บัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระซึ่งการค านวณมลูคา่สิทธิการเชา่จะมีปัจจยัที่เก่ียวข้องหลาย
ประการ อาทิเชน่ อตัราการเชา่และเติบโตของรายได้คา่เชา่ อตัราสว่นลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึง่อาจสง่ผลให้มลูคา่สิทธิการเชา่ที่
ค านวณได้เพิ่มสงูขึน้ เทา่เดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการปันสว่นแบง่ก าไรและการคืนสว่นทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วยข้างต้น 
(ลดมลูคา่สิทธิการเชา่เป็นจ านวนเทา่กนัตามอายสุญัญาเชา่) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอยา่งผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มลูคา่
สิทธิการเชา่ในอนาคตลดลงในอตัราที่เทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่เทา่นัน้ 

  กรณีพืน้ฐาน 
 อสังหาริมทรัพย์

ที่มีอยู่เดิม 
อสังหาริมทรัพย์

หลังการลงทุนเพิ่ม 
   ประมาณจ านวนเงนิปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (ล้านบาท)*1   
  -  การปันสว่นแบง่ก าไร 460.34 681.51 
  -  การแบง่สว่นทนุ 58.64 91.71 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน 518.98 773.22 
   

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)*2   
  -  การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 0.69 0.70 
  -  การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.09 0.09 
การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย 0.78 0.79 
   

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)*3   
  -  อตัราการปันสว่นแบง่ก าไร 6.90% 7.01% 
  -  อตัราการแบง่สว่นทนุ 0.90% 0.90% 
อัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน 7.80% 7.91% 
   

ในกรณีที่กองทรัสต์ฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จริง  
(Unrealised Loss) จากการด้อยค่าของสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง 

  

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   
  -  การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย   0.54  0.53  
  -  การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ยจากสภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยใน

การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์และภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน  
 0.09  0.09  

  -  การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ยจากการด้อยคา่ของสทิธิการเชา่แบบเส้นตรง 0.15  0.17  
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การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย  0.78     0.79  
   

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)*3   
  -  อตัราการปันสว่นแบง่ก าไร 5.40% 5.31% 
  -  อตัราการแบง่สว่นทนุจากสภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการ

ออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์และภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 
0.90% 0.90% 

  -  อตัราการแบง่สว่นทนุจากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง 1.50% 1.70% 
อัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย 7.80% 7.91% 
   

หมายเหตุ: *1 ประมาณการจ านวนเงินปันสว่นก าไรและสว่นทนุ เป็นสว่นหนึ่งของรายงานและข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติที่จดัเตรียม
โดยบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั) ซึ่งได้แนบไว้ในภาคผนวก 
3 

 *2 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเทา่นัน้ โดยค านวณมาจากหน่วยทรัสต์จ านวนไมเ่กิน 316.29 ล้านหน่วย 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจ น้อยกวา่ หรือเทา่กบั ที่ประมาณการนีไ้ว้ได้  

 *3  อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอขายที่ราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงการประมาณการ
ส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และไมอ่าจรับรองผลได้วา่จะเป็นไปตามอตัราดงักลา่วหรือไม่ 

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการอัตราเงินจ่ายส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 ของกองทรัสต์จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ส าคัญที่ เ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดการวิเคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) ในสว่นที่ 2 

ข้อ 5.2 การวิเคราะห์ความผนัผวน ทัง้นี ้การวิเคราะห์ความผนัผวนมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางเท่านัน้  ความแตกต่าง

ระหวา่งผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริง และผลประกอบการท่ีแสดงในประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรและ

สว่นทนุตามสมมติฐานอาจมากกว่าช่วงความผนัผวนของปัจจยัหลกัที่ก าหนด นอกจากนี ้ผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาจเพิ่ม

หรือลดผลกระทบจากความแตกตา่งระหวา่งผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

ข้อมูลที่ระบใุนหวัข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและเป็นข้อมลูในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-

looking Statement) โดยข้อมลูดงักลา่วตัง้อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการตามที่ระบอุยู่ใน “ประมาณการงบก าไรขาดทนุ

และการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560” และอยู่ภายใต้

ความเสีย่งและความไมแ่นน่อนบางประการ ซึง่อาจท าให้ผลที่เกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากที่ประมาณการไว้ ทัง้นี ้

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่รับรองหรือรับประกนัข้อมลูในสว่นนี  ้และไม่รับรองหรือรับประกนัการคาดการณ์ภายใต้

สมมติฐานที่ระบใุนประมาณการ รวมตลอดจนไม่รับรองว่าประมาณการดงักลา่วจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุลหรือถูกต้อง 

เนื่องจากข้อมลูดงักลา่วจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท ารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นัน้ 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 
สว่นที่ 2 หน้า 5-7 

 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน ส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 ข้างต้นได้ถกูจดัเตรียมขึน้โดยอ้างอิงสมมติฐานท่ีส าคญัตาม “ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่น

แบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560” ที่บริษัทฯและที่ปรึกษาทางการ

เงินพิจารณาเห็นวา่สมมติฐานดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีได้จดัท ารายงานตามสถานการณ์สมมติและ

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าสมมติฐานในการจัดท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่ง

ก าไรตามสถานการณ์สมมติไมส่มเหตสุมผล อยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุควรพิจารณาสมมติฐานเหลา่นัน้ รวมทัง้ประมาณการก าไร

ขาดทนุและการปันสว่นแบ่งก าไรตามสถานการณ์สมมติและประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้วยตนเอง 

โดยข้อสมมติฐานท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 

พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าซึ่งรับรู้ตามวิธีอตัราเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

อ้างอิงจากคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าและบริการท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยให้สมมติฐานว่ามีอตัรา

การเช่าพืน้ท่ีร้อยละ 100 และมีอตัราการเติบโตของคา่เช่าและค่าบริการส าหรับสญัญาที่มีการต่ออายแุละ/หรือเปลี่ยนผู้ เช่า  ที่

ร้อยละ 7-10 ทกุ 2-3  ปี หรือที่ก าหนดในสญัญาตามจริง แล้วแต่กรณี ตามประมาณการของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีอตัรา

การตอ่สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิมเท่ากบัร้อยละ 95 ทัง้นี ้เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะประกนัการมีผู้ เช่าส าหรับพืน้ที่เช่าที่ว่าง

ในอาคารคลงัสนิค้า ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่ารายใหมเ่ข้าท าสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีสว่นหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 

รายได้ค่าเช่าจากพืน้ที่สว่นหลงัคาของอาคารคลงัสินค้าซึ่งรับรู้ตามวิธีอตัราเส้นตรงโดยอ้างอิงจากค่าเช่าตามสญัญากระท า

การที่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะเข้าท ากับกองทรัสต์ โดยให้สมมติฐานว่ามีอตัราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 100 และมีอัตราการ

เติบโตของค่าเช่าที่ร้อยละ 10 ทกุ 5  ปี เป็นเวลา 15 ปี และ 25 ปี จากวนัที่เข้าลงทนุส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ลาดกระบงั) และ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ตามล าดบั 

 

ค่าเช่าที่ดนิ 

กองทรัสต์ตัง้สมมติฐานคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัคา่เช่าที่ดิน เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาเช่าที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกบักองทรัสต์

หรือเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยเรียกเก็ บจาก

กองทรัสต์ เป็นรายงวดตามสญัญาการจ้างที่ท าขึน้ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด) ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วจะไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (ส าหรับการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีอยู่เดิม) และเอกสารสรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่ม) ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลมุส าหรับประมาณการตามสมมติฐาน

ส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ซึง่รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะยาว ค านวณโดยใช้สมมติฐานอตัราดอกเบีย้

ไมเ่กินอตัรา MLR หกัร้อยละ 1.50 ตอ่ปี (โปรดพิจารณาสว่นที่ 2 ข้อ 1.4.7 ความเสี่ยงอนัเกิดจากผลการด าเนินงานจริงอาจมี

ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากประมาณการก าไร) 

5.2 การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis) 

ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมตฐิานได้จดัท าขึน้ตามสมมตฐิานท่ีเป็นสาระส าคญัดงัที่กลา่วไว้

ในข้างต้น โดยปัจจยัหลกัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมตฐิานอยา่งมี

สาระส าคญัได้แก่ อตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการ 

ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัวา่เหตกุารณ์ในอนาคตไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งชดัเจน และผลการด าเนินงานจริงอาจแตกตา่งจาก

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน การจัดท าการวิเคราะห์ความผนัผวนมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้นกัลงทนุสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัหลกัที่แสดงในประมาณการงบก าไรขาดทุน

และการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความผนัผวนมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึน้จริง และ

ผลประกอบการท่ีแสดงในประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานอาจมากกวา่ช่วงความผนัผวน

ของปัจจยัหลกัดงัที่ก าหนดด้านลา่ง นอกจากนี ้ผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบจากความแตกตา่งระหวา่ง

ผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการ 
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การเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของแต่ละ

สนิทรัพย์ ทัง้นีส้มมติฐานอตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการส าหรับสญัญาที่จะสิน้สดุในระหวา่งปีประมาณการส าหรับปี

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นัน้อยู่ที่ร้อยละ 10 จากอตัราเดิม โดยการเปลี่ยนแปลง

อตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการมีผลกระทบตอ่ประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ ส าหรับปีตัง้แต่

วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แสดงได้ดงันี ้

 ต ่ากว่ากรณี
ฐานร้อยละ 1 กรณีฐาน 

สูงกว่ากรณี
ฐานร้อยละ 1 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุน (ล้านบาท)    
- การปันสว่นแบง่ก าไร 679.77 681.51 684.25 
- การแบง่สว่นทนุ 91.58 91.71 91.90 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ 771.35 773.22 776.15 
    

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)    
- การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 0.70 0.70 0.70 
- การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.09 0.09 0.09 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.79 0.79 0.79 
    

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย 
(ร้อยละ) *1 

   

- อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 6.99% 7.01% 7.04% 
- อตัราการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.90% 0.90% 0.90% 

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย  7.89% 7.91% 7.94% 
หมายเหตุ: *1 อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอขายที่ราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงการประมาณการ

ส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และไมอ่าจรับรองผลได้วา่จะเป็นไปตามอตัราดงักลา่วหรือไม่ 

นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการวเิคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) ของประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไร

และการแบง่สว่นทนุ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

จ านวนเงินกู้ยืม 

ในกรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ที่ราคา 4,190 ล้านบาท การเพิ่มขึน้

ของอตัราหนีส้นิหรือการเพิ่มขึน้ของจ านวนเงินที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทนุจะมีผลกระทบต่อเงินสดสทุธิที่สามารถ
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น ามาปันสว่นแบง่ก าไรและแบง่สว่นทุนรวม ทัง้นีส้มมติฐานการกู้ยืมเงินในกรณีฐานส าหรับปีประมาณการส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นัน้อยู่ที่ 1,250 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึน้ของจ านวนเงินกู้ มี

ผลกระทบต่อประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งสว่นทนุ ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แสดงได้ดงันี ้

 

จ านวนเงนิกู้  (ล้านบาท) 
1,250  

 (กรณีฐาน) 
1,300  

 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุน (ล้านบาท)   
- การปันสว่นแบง่ก าไร 681.51 680.02 

- การแบง่สว่นทนุ 91.71 91.59 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ 773.22 771.61 
   

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   
- การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 0.70 0.70 

- การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.09 0.09 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.79 0.79 
   

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (ร้อยละ) *1   
- อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 7.01% 7.03% 

- อตัราการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.90% 0.90% 

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย  7.91% 7.93% 
   

หมายเหตุ: *1 อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอขายที่ราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงการประมาณการ
ส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และไมอ่าจรับรองผลได้วา่จะเป็นไปตามอตัราดงักลา่วหรือไม่  

รายได้คา่เชา่และคา่บริการจากสญัญาตกลงกระท าการ 

ในกรณีที่กองทรัสต์ไมไ่ด้รับรายได้คา่เช่าและบริการจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ภายใต้เง่ือนไขตามสญัญาตกลง

กระท าการจะสง่ผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของแต่ละสินทรัพย์ โดยการลดลงของรายได้ในสว่นดงักล่างจะมี

ผลกระทบต่อประมาณการการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งสว่นทนุ ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แสดงได้ดงันี ้
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กรณีไม่ได้รับรายได้
ค่าเช่าและบริการ 

 

กรณีได้รับรายได้ค่า
เช่าและบริการ 

(กรณีฐาน) 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุน (ล้าน
บาท)   
- การปันสว่นแบง่ก าไร 675.29 681.51 

- การแบง่สว่นทนุ 91.52 91.71 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ 766.81 773.22 
   

ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย 
(บาท)   
- การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 0.69 0.70 

- การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.09 0.09 

การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.78 0.79 
   

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไร และการแบ่งส่วนทุนต่อ
หน่วย (ร้อยละ) *1   
- อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย 6.94% 7.01% 

- อตัราการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย 0.90% 0.90% 

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย  7.84% 7.91% 
   

หมายเหตุ: *1 อตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุ ค านวณจากราคาเสนอที่ราคา 10 บาท ซึง่เป็นเพียงการแสดงการประมาณการ
ส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และไมอ่าจรับรองผลได้วา่จะเป็นไปตามอตัราดงักลา่วหรือไม่ 
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6. รายการระหว่างกนั 

 ในการดแูลและจดัการกองทรัสต์ซึง่รวมถึงการบริหารการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของ

กองทรัสต์ รวมทัง้ การควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แม้วา่ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีนโยบายที่จะ

หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แตก่องทรัสต์อาจจะยงัมีการท า

รายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยรายการระหวา่งกนั

ดงักลา่วเป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดแูล

ให้การเข้าท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นไปอยา่งสมเหตุผล และมีการปฏิบตัิตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกบั

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รวมทัง้ปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

6.1 รายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

6.1.1 รายละเอียดธุรกรรมรายการระหว่างกันส าหรับปี 2557 (ตัง้แต่วันที่  8 ธันวาคม 2557 (วันจัดตัง้

กองทรัสต์) จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2557) ปี 2558 และงวด 6 เดือนของปี 2559 สิน้สุดวันที่  30 

มิถุนายน 2559 

1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 

99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้มีอ านาจควบคมุผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

1.1)  การซือ้ทรัพย์สนิ 

1.1.1) ค่าซือ้ทรัพย์สนิในการลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ในปี 2557 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ซือ้ทรัพย์สนิในการลงทนุครัง้แรก 
- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้

แรก โดยท าสญัญาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง และสญัญาโอนสิทธิการ
เช่าที่ดินกบั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
(1) โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการ
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ศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

- 4,406.37 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัครัง้แรกนี  ้ กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการ
อาคารคลงัสนิค้า และศนูย์กระจายสนิค้า ที่มีศกัยภาพบนท าเลที่ใกล้แหลง่
คมนาคม และมีกลุม่ลกูค้าระดบัชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้
เช่า และมีอตัราการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี ร้อยละ100 ของทกุอาคาร (ยกเว้นพืน้ที่
เช่าบางสว่นของโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 
ซึง่อยูร่ะหวา่งการจดัหาผู้ เช่า) มีศกัยภาพที่จะสร้างรายได้และผลตอบแทน
ให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินที่อาจลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคต 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- การเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัครัง้แรกนี ้กองทรัสต์เข้าลงทุนในราคาที่สงู
กว่าราคาประเมินของทรัพย์สินค่าต ่าสุดที่จัดท าโดยผู้ ประเมินอิสระ
ประมาณร้อยละ 3.92 ซึ่งเป็นมลูค่าการลงทนุที่ยอมรับได้ เนื่องจากเป็น
การด าเนินการที่ท าให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนและเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินอาคารคลงัสินค้า และศนูย์กระจายสินค้าที่มีศกัยภาพ เพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่ม (value-added) ให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคต
ได้ 

1.1.2) ค่าซือ้ทรัพย์สินในการเพิ่มทุนครัง้ที่หน่ึงของกองทรัสต์ในปี 2558 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ซือ้ทรัพย์สนิในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 
- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง โดยท าสญัญาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
สญัญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินกับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ 
(1)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลการพิจิตร กม.4) 
(2)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ) 
(3)  โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

- 4,662.90 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัครัง้นี ้กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการอาคาร
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ที่มีศักยภาพบนท าเลที่ใกล้แหล่ง
คมนาคม และมีกลุม่ลกูค้าระดบัชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้
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เช่า และมีอัตราการปล่อยเช่าพืน้ที่ในระดับที่สูง โครงการดังกล่าวมี
ศักยภาพที่จะสร้างรายได้และผลตอบแทนในแก่กองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ รวมถึงมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีอาจลงทนุเพิ่มเติมในอนาคต 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินค่าต ่าสุดที่จัดท าโดยผู้
ประเมินอิสระประมาณร้อยละ 8.53 ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนที่ยอมรับได้ 
เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่ท าให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนและเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอาคารคลงัสนิค้า และศนูย์กระจายสนิค้าที่มีศกัยภาพ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) ให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตได้ 

 
1.1.3) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์วา่จ้างดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
30 ปี 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.13  
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 2.84  
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 4.69 
  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ล่วงหน้าและลกูหนีอ้ื่น 

(ล้านบาท) 

ณ 31/12/2557 3.11 

บวก คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จา่ย
ลว่งหน้า 

9.44 

หกั คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตดั
จ าหนา่ยและรับเงินจากลกูหนีอ้ืน่ 

(3.30) 

ณ 31/12/2558 9.25 

หกั คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตดั
จ าหนา่ย 

(4.70) 

ณ 30/6/2559 4.55 
  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 1.80  



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 
สว่นที่ 2 หน้า 6-4 

 

หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (1.80) 
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 6.83  
ณ 31/12/2558 6.83 
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  2.29  
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (7.47) 
ณ 30/6/2559  1.65    
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรก และการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งกับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้
ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และให้เช่าโครงการประเภทอาคาร
คลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่พฒันาขึน้ตามความต้องการ
ของลกูค้า (Built-to-Suit) รวมทัง้การให้บริการพฒันาโครงการฯ สร้างแบบ
ส าเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสงูภายใต้โครงการ Warehouse Farm 
และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจดังกล่าว 
รวมถึงผู้บริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนีม้ากกว่า 20 ปี มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จากกองทรัสต์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับอัตราก าไรที่
ก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นีไ้มเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

- โครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นไปตามธุรกิจปกติ) 
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างรายได้และ
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอตัราค่าธรรมเนียมที่กองทรัสต์จะ
ช าระให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นอตัราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิตามปกติที่เกิดขึน้ มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และ
มีอตัราที่ไม่สงูกว่าค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ /กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างรายได้และบริหารต้นทุน
อยา่งมีประสทิธิภาพโดยอตัราค่าธรรมเนียมที่กองทรัสต์ช าระให้แก่ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั่น เป็นอตัราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน
ตามปกติที่เกิดขึน้ มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และระยะเวลาว่าจ้าง 
30 ปี เป็นเง่ือนไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบักองทรัสต์ 

1.1.4) รายได้ค่าเช่าตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระท าการ 
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้คา่เช่าและบริการ  
- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการกับ

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เพื่อรับค่าเช่าคลงัสินค้าและค่าเช่าพืน้ที่หลงัคา
ตามเง่ือนไขในสญัญา 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าคลังสนิค้า  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 1.00 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 16.65 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 25.39 
  

รายได้ค่าเช่าหลังคา  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.10 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 1.83 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 2.45 
  

รายได้ค้างรับตามสัญญาตกลงกระท าการ (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 0.03  
หกั รับช าระคา่เช่าและบริการ (0.03) 
ณ 31/12/2558 - 
ณ 30/6/2559  -    
  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 0.95  
บวก รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 0.86 
หกั รายได้คา่เช่าและคา่บริการ (1.81) 
ณ 31/12/2558 - 
บวก รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 0.40 
หกั รายได้คา่เช่าและคา่บริการ (0.40) 
ณ 30/6/2559 -    
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- ในวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิแตล่ะครัง้ ยงัมีพืน้ที่อาคารและพืน้ที่
หลงัคาบางส่วนที่ไม่มีผู้ เช่าและอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า  หรือมี
สัญญาเช่าคลังสินค้าที่ใกล้ครบก าหนดอายุดังนัน้เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการได้รับค่าเช่า ตัง้แต่วนัแรกที่กองทรัสต์
เข้าลงทนุ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จึงได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการ
กับกองทรัสต์ โดยตกลงช าระค่าเช่าอาคารและหลงัคาโครงการดังกล่าว
ให้แก่กองทรัสต์ส าหรับพืน้ที่ที่ไม่มีผู้ เช่าในอตัราค่าเช่าและระยะเวลาตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท า 
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ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งอตัราค่าเช่า
ดงักลา่วเป็นอตัราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กบัอตัราค่าเช่าตลาดของ
ค่าเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สิน ที่ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินใช้ในการประเมิน นอกจากนัน้ อตัราค่าเช่าดงักลา่ว ยงัเป็นอตัรา
ค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับอตัราค่าเช่าเฉลี่ยตามสญัญาเช่าและบริการที่ได้ลง
นามกบัผู้ เช่าแล้ว รวมทัง้ระยะเวลาการเช่าและการวางเงินประกนัดงักลา่ว
เพื่อเป็นหลกัประกนัให้แก่กองทรัสต์ถือเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับธุรกิจ
การให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงาน 

- ส าหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคา ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคา
ของโครงการที่ยังไม่มีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
อตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคานัน้ครอบคลุมต้นทุนการเตรียมความพร้อมของ
โครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีก าไรตามที่ต้องการ 

2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
- เป็นบริษัทยอ่ยของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ตกลงจะถือครองหนว่ยทรัสต์ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 

ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้แรก 
- เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.1) ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์ว่าจ้าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล 

เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.22  
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 3.47  
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 7.23 
  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 5.10  
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 55.16  
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (8.04) 
ณ 31/12/2558 52.22 
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  2.45  
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (41.59) 
ณ 30/6/2559 16.85    
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ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การจ่ายคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยบริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อย
ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้ ประกอบกับ
ผู้บริหารของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- บริษัท ดับบลิวเอชเอ เ รียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วย อตัราพืน้ฐาน และอตัรา
คา่ธรรมเนียมการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงันี ้

 อตัราพืน้ฐาน - คิดเป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) และ 

 อตัราคา่ธรรมเนยีมการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
o กรณีทรัพย์สนิของบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ - คิด

เป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้มาของ
กองทรัสต์ 

o กรณีทรัพย์สนิอื่น - คิดเป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ1.00 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิท่ีได้มาของกองทรัสต์ และ 

 อตัราคา่ธรรมเนียมการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ - คิดเป็น
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจ าหนา่ยไปของกองทรัสต์ 

- โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทุน ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์อื่นในประเทศและคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ส าหรับ
อตัราค่าธรรมเนียมการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้จัดการกองทรัสต์ใน
ตา่งประเทศ 

3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จ ากัด 
- เป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นร้อยละ 74.99  
- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือ

หุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

3.1) รายได้ค่าเช่าหลังคา 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้คา่เช่าหลงัคา 
- บริษัท ดบับลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จ ากัด เช่าพืน้ที่หลงัคาจาก

กองทรัสต์ พืน้ที่เช่ารวม 8,371 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ WHA 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
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Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) อตัราค่าเช่า 3 บาท/
ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 30 เมษายน 2557 ซึง่เป็นวนัท่ี
ผู้ เช่ า เ ร่ิมด า เนินการจ่ายไฟฟ้าเ ข้าระบบเชิงพาณิชย์ Commercial 
Operation Date) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าหลังคา  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.02 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 0.32 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.16 

 

วามจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การให้บริษัทร่วมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เช่าหลังคาของ
โครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้
กองทรัสต์มีรายได้เพิ่มขึน้นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
พืน้ท่ีอาคาร 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- บริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) จากกองทรัสต์ 
พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม เนื่องจากอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคานัน้ครอบคลมุ
ต้นทุนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ 
รวมทัง้มีก าไรตามที่ต้องการ 

- ระยะเวลา 25 ปี ดงักล่าว เป็นเง่ือนไขที่สอดคล้องกับระยะเวลาการได้รับ
กบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือว่าเหมาะสม 
รวมทัง้สร้างความแน่นอนในการรับรู้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่หลังคา ให้แก่
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จ ากัด 
- เป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นร้อยละ 74.99  
- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือ

หุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.1) รายได้ค่าเช่าหลังคา 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้คา่เช่าหลงัคา 
- บริษัท ดบับลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จ ากัด เช่าพืน้ที่หลงัคาจาก

กองทรัสต์ พืน้ที่เช่ารวม 8,624.30 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) โดยมีระยะเวลาเช่า 
25 ปี เร่ิมตัง้แต่ วันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ เช่าเร่ิมด าเนินการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
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มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าหลังคา  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.02 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 0.37 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.18 

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การให้บริษัทร่วมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เช่าหลังคาของ
โครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้
กองทรัสต์มีรายได้เพิ่มขึน้นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
พืน้ท่ีอาคาร 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- บริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) จากกองทรัสต์ 
พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม เนื่องจากอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคานัน้ครอบคลมุ
ต้นทุนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ 
รวมทัง้มีก าไรตามที่ต้องการ 

- ระยะเวลา 25 ปี ดงักล่าว เป็นเง่ือนไขที่สอดคล้องกับระยะเวลาการได้รับ
กบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือว่าเหมาะสม 
รวมทัง้สร้างความแน่นอนในการรับรู้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่หลังคา ให้แก่
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

5) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จ ากัด 
- เป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นร้อยละ 74.99  
- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือ

หุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

5.1) รายได้ค่าเช่าหลังคา 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

-     รายได้คา่เช่าหลงัคา 
- บริษัท ดบับลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จ ากัด เช่าพืน้ที่หลงัคาจาก

กองทรัสต์ พืน้ที่เช่ารวม 8,620.20  ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) โดยมีระยะเวลาเช่า 
25 ปี เร่ิมตัง้แต่ วันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ เช่าเร่ิมด าเนินการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าหลังคา  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.02 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 0.37 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.18 

 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

 
สว่นที่ 2 หน้า 6-10 

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การให้บริษัทร่วมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เช่าหลังคาของ
โครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้
กองทรัสต์มีรายได้เพิ่มขึน้นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
พืน้ท่ีอาคาร 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- บริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18) จากกองทรัสต์ 
พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม เนื่องจากอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคานัน้ครอบคลมุ
ต้นทุนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ 
รวมทัง้มีก าไรตามที่ต้องการ 

- ระยะเวลา 25 ปี ดงักล่าว เป็นเง่ือนไขที่สอดคล้องกับระยะเวลาการได้รับ
กบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือว่าเหมาะสม 
รวมทัง้สร้างความแน่นอนในการรับรู้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่หลังคา ให้แก่
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

 
6) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จ ากัด 

- เป็นบริษัทร่วมทนุของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นร้อยละ 74.99  
- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือ

หุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

6.1) รายได้ค่าเช่า 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้คา่เช่า 
- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์เข้าท าสญัญาโอนสทิธิในการรับเงินคา่

เช่าพืน้ที่ส่วนหลังคาของบริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 17 
จ ากดั พืน้ท่ีเช่ารวม 10,833.33 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 61) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าหลังคา  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 - 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 0.003 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.20 
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การให้บริษัทร่วมทุนของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เช่าหลังคาของ
โครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้
กองทรัสต์มีรายได้เพิ่มขึน้นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
พืน้ท่ีอาคาร 

ความเห็นด้านราคาและ - บริษัทร่วมทนุของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่เช่าพืน้ที่หลงัคาของโครงการ 
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เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61) จากกองทรัสต์ พิจารณาเห็น
ว่าเหมาะสม เนื่องจากอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคานัน้ครอบคลมุต้นทุนการ
เตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีก าไร
ตามที่ต้องการ 

- ระยะเวลา 25 ปี ดงักล่าว เป็นเง่ือนไขที่สอดคล้องกับระยะเวลาการได้รับ
กบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือว่าเหมาะสม 
รวมทัง้สร้างความแน่นอนในการรับรู้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่หลังคา ให้แก่
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

7) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ โดยถือหุ้นในสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของทรัสตี 

7.1) รายได้ดอกเบีย้และเงนิฝากธนาคาร 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้ดอกเบีย้และเงินฝากธนาคาร 
- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์น าเงินสดที่เหลือหลงัการเข้าลงทนุใน

ทรัพย์สนิครัง้แรก และในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ ฝากไว้กบัธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย้  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.23 
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 0.32 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.33 
  

เงนิฝากธนาคาร (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 70.02  
ณ 31/12/2558 260.43 
ณ 30/6/2559 135.40    
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การน าเงินสดที่เหลอืหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินครัง้แรก และในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่หนึง่ ฝากไว้กบัธนาคารจะท าให้กองทรัสต์มีรายได้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้
นอกเหนือจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- อัตราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ได้รับเป็นอัตราดอกเบีย้ในอัตราเดียวกับที่
ธนาคารให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นอัตราเง่ือนไขทางการค้าปกติไม่ท าให้
กองทรัสต์เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 
7.2) ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
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สว่นที่ 2 หน้า 6-12 

 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ธรรมเนียมในการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ฯ และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมจาก

การจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แก่ลกูค้าของธนาคารส าหรับการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินครัง้แรก และในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ฯ (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 1.81  
หกั จ่ายช าระคา่จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 
ในการเข้าลงทนุครัง้แรก 

(1.81) 

บวก คา่จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

3.94  

ณ 31/12/2558 3.94 
หกั จ่ายช าระคา่จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

(3.94) 

ณ 30/6/2559 -    
  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 48.70  
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายทางการเงินในการเข้า
ลงทนุครัง้แรก 

(48.70) 

บวก คา่ใช้จ่ายทางการเงินในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 47.83  
ณ 31/12/2558 47.83 
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายทางการเงินในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 1 

(47.83) 

ณ 30/6/2559 -    
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมจาก
การจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แก่ลกูค้าของธนาคารส าหรับการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก และในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

- การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์กับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินหลกัในการเข้าลงทนุครัง้แรก และ
การเข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ท า
ให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีต้นทนุใน
การลงทนุต ่าลง และอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ยที่ดีขึน้ 

ความเห็นด้านราคาและ - ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาเง่ือนไข และอตัราค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กบั
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เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ธนาคารที่เก่ียวข้องภายใต้การบริหารจดัการของทรัสตี เห็นว่าอตัราที่จ่าย
เป็นอตัราคลาด เทียบเคียงได้กับข้อเสนอจากบริษัทหลกัทรัพย์อื่นโดยได้
ค านงึถึงประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

- อตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ต้องช าระในการกู้ ยืมเป็นอตัราที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ใกล้เคียงกบัอตัราการกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ส่วนใหญ่เสนอให้กับลกูค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็น
อตัราเง่ือนไขทางการค้าปกติไมท่ าให้กองทรัสต์เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

8) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 
- เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

8.1) ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์(ทรัสต)ี และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- คา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ (ทรัสตี) และคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ได้รับค่าธรรมเนียมจาก

การปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของทรัสตีในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์(ทรัสตี)  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 0.46 

1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 7.14 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 7.23 
  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ล้านบาท) 
ณ 31/12/2557 0.47  
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 7.33 
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (6.50)  
ณ 31/12/2558 1.30 
หกั จ่ายช าระคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย (3.75) 
บวก คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 4.94 
ณ 30/6/2559 2.49 
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- กองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 
เป็นทรัสตี  เพื่อดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะ ได้ รับ
ค่าธรรมเนียมจากการปฏิบตัิหน้าที่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทรัสตีในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ

- ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาเง่ือนไข และอตัราค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กบั
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ได้รับค่าธรรมเนียมการ
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กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ดูแลผลประโยชน์เป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ อตัราค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นใน
ประเทศ 

9) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ โดยถือหุ้นในสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของทรัสตี 

9.1) ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ฯ  

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

-   คา่ธรรมเนียมในการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ฯ ส าหรับการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สนิครัง้แรก และในการเพิม่ทนุครัง้ที่หนึง่ (แสดงภายใต้คา่ใช้จ่ายรอ
การตดับญัชี) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ฯ  (ล้านบาท) 
8 ธ.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 37.31 

1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 38.82 
1 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 - 
  

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) ได้รับผลตอบแทนเป็น
ค่าธรรมเนียมจากการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ครัง้แรกและการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาเง่ือนไข และอตัราค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กบั
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องภายใต้การบริหารจัดการของทรัสตี เห็นว่า
อตัราที่จ่ายเป็นอตัราตลาด เทียบเคียงได้กบัข้อเสนอจากบริษัทหลกัทรัพย์
อื่นโดยได้ค านงึถึงประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

 
ทัง้นี ้รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ดังกล่าวข้างต้นที่ยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รายได้ค่าเช่าจากดบับลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั่น ตามสญัญาตกลงกระท าการ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ รายได้ค่าเช่าหลงัคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม.18) จากบริษัทร่วมทนุ ได้แก่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จ ากดั บริษัท ดบับลิวเอชเอ 

กนักุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จ ากดั บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จ ากดั และบริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน
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โซลาร์รูฟ 17 จ ากดั รายได้ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมในการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ฯ (แสดงภายใต้คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี) 

และคา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 

6.1.2  รายละเอียดธุรกรรมรายการระหว่างกันที่จะมีเพิ่มเติมจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 

99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้มีอ านาจควบคมุผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

1.1)  การซือ้ทรัพย์สนิในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรัสต์ในปี 2559 
ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และสญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินกับ ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองได้แก่ 
(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- การเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองเป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เนื่องจากโครงการมีความพร้อมของ
ทรัพย์สนิและผู้ เช่า โดยทัง้สองโครงการมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ คณุภาพของ
อาคารคลงัสนิค้าเทียบเทา่มาตรฐานของทรัพย์สนิในปัจจุบนัของกองทรัสต์ 
โดยโครงการตัง้อยู่บนท าเลที่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้สะดวก ท าเล
บริเวณคลงัสนิค้าลาดกระบงันัน้เป็นจดุยทุธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ซึง่ใกล้กบั
ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิและท่าเรือแหลมฉบงั และบริเวณถนน
เลียบคลองชลหารพิจิตร ถือเป็นแหล่งศูนย์กลางการขนส่งส าคัญของ
ประเทศไทย และอตัราการใช้พืน้ที่ในโครงการอยู่ในอตัรามากกว่าร้อยละ 
95 ซึ่งประกอบด้วยกลุม่ลกูค้าชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศเป็นผู้ เช่า ถือได้
ว่าเป็นโครงการที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ โดยจะท าให้รายได้ค่าเช่า
และผลการประกอบการของกองทรัสต์มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ และช่วย
กระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึง
เป็นการช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตอ่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา

- ในการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้
ที่สอง อาจมีราคาเข้าลงทนุในราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินค่า
ต ่าสดุที่จดัท าโดยผู้ประเมินอิสระเกินกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่ง
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ทางการเงนิ เป็นมูลค่าการลงทุนที่ยอมรับได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่ท าให้
กองทรัสต์สามารถเข้าลงทนุและเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาคารคลงัสินค้าที่มี
คณุภาพและมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นการเพื่มมูลค่าให้แก่
กองทรัสต์และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอนาคต  

- ราคาเข้าลงทุนเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อยู่ในอัตราที่เป็นธรรม (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.5.3 ความเห็นชอบของที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของ
ราคาซือ้ทรัพย์สนิ) 

1.2) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายการคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์วา่จ้างดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 30 ปี 
ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้
เช่าโครงการประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่
พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) รวมทัง้การให้บริการ
พฒันาโครงการฯ สร้างแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสงูภายใต้
โครงการ Warehouse Farm และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงผู้บริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี ้
มากกว่า 20 ปี ดังนัน้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จึงถือว่าเป็นบริษัทมี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ดับบลิว เอช เอ  คอ ร์ปอเรชั่นจะ เ รียก เ ก็บค่ าธรรม เนียมผู้ บ ริหา ร
อสงัหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ซึง่จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง
รวมกบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นีไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

- โครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
(มีอัตราไม่สงูกว่าค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ /กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อื่น) เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างรายได้และบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่กองทรัสต์จะช าระ
ให้แก่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นอตัราที่สะท้อนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิตามปกติที่เกิดขึน้ มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  

-  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แตต้่น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่
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มีประสบการณ์และความเช่ียวช าญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า 
ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยังมีความช านาญในการ
บริหาร จดัการ และมีทีมงานด้านตา่งๆที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็น
อยา่งดี การแตง่ตัง้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สดุของกองทรัสต์  

- ระยะเวลาการวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 30 ปีเป็นเง่ือนไขที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์กบักองทรัสต์ เนื่องจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็น
ผู้น าด้านธุรกิจให้เช่าโครงการประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า 
และโรงงาน ซึ่งสามารถช่วยสนบัสนนุการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงการ
ภายใต้กองทรัสต์ได้ นอกจากนีย้ังข้อก าหนดให้มีการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นระยะตลอดอายุสญัญา(โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 2.5.4 ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเ งินและผู้ จัดการกองทรัสต์ เ ก่ียวกับความเหมาะสมของ
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

1.3) รายได้ค่าเช่าตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระท าการ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายได้คา่เช่าและบริการ ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท าการ 
- ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะช าระเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สองแก่กองทรัสต์ ในสว่นพืน้ที่ที่ไม่มีผู้ เช่า ตามสญัญาตกลง
กระท าการ ดงันี ้

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่าในอตัราตารางเมตรละ 140 
บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมถึงช าระ ค่า
น า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน อาคาร G ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั หากครบ
ก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 แล้ว ผู้ เช่าไม่เช่าอาคาร G 
ต่อ หรือ อยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่
ช าระคา่เช่า ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลา
หลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระ
คา่เช่า (แล้วแต่กรณี) ในอตัราค่าเช่าเดิมบวกร้อยละ 10 ของผู้ เช่าดงักลา่ว 
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แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ส าหรับพืน้ที่
เช่าหลงัคาที่ยงัไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ ในอตัราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะ
ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปี 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ส าหรับพืน้ที่อาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานที่ หาก ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนยังมีผู้ เช่าไม่
ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในอตัราตารางเมตรละ 140 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมถึงช าระ ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ส าหรับพืน้ที่เช่า
หลงัคา ที่ยงัไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา  15 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ ในอตัราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะ
ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 5 ปีและมีสทิธิในการขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไป
อีกไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- ในวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิแตล่ะครัง้ ยงัมีพืน้ที่อาคารและพืน้ที่
หลงัคาบางส่วนที่ไม่มีผู้ เช่าและอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้ เช่า  หรือมี
สัญญาเช่าคลังสินค้าที่ใกล้ครบก าหนดอายุ ดังนัน้เพื่ อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการได้รับค่าเช่า ตัง้แต่วนัแรกที่กองทรัสต์
เข้าลงทนุ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จึงได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการ
กับกองทรัสต์ โดยตกลงช าระค่าเช่าอาคารและหลงัคาโครงการดังกล่าว
ให้แก่กองทรัสต์ส าหรับพืน้ที่ที่ไม่มีผู้ เช่าในอตัราค่าเช่าและระยะเวลาตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท า 

- ในกรณีไมม่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานในวนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าในอตัราตารางเมตร
ละ 140 บาท ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.5) และโครงการ Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) เป็น
เวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่ม ซึง่อตัราคา่เชา่ดงักลา่วเทา่กบั
ค่าเช่าที่ประมาณการไว้ หรือหากในช่วง 3 ปี ดงักลา่ว อตัราค่าเช่าต ่ากว่า
ตารางเมตรละ 140 บาท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเป็นผู้ช าระค่าเช่า
ในสว่นท่ีต ่ากวา่ตารางเมตรละ 140 บาท 

- นอกจากนี ้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะช าระเงินประกนัจ านวน 678,720 
บาท เพื่อเป็นประกันการช าระค่าเช่าอาคารในโครงการ WHA Mega 
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Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
- พืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ชลหารพิจิตร กม.5) และโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั) ยงัไม่มีผู้ เช่า หากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มยงัไม่มีผู้ เช่า
หลงัคาดงักล่าวจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะเป็นผู้
ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นเวลา 25 ปี ส าหรับโครงการ  
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) และ 15 ปี ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) นับแต่วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่ม ในอตัราที่เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาเช่ามาตรฐาน
ของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นโดยระบุอัตราค่าเช่าที่ 3 บาทต่อตาราง
เมตรตอ่เดือน และอตัราคา่เช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุๆ 5 ปี 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าที่ใกล้เคียง (ไม่ต ่ากว่า) อตัราค่าเช่า
ตลาดของคา่เช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สินที่ผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
สว่นท่ี 2 ข้อ 2.3.3 สรุปสมมติฐานส าคญั) และอตัราค่าเช่าดงักลา่วไม่ด้อย
ไปกวา่อตัราคา่เช่าส าหรับพืน้ที่และการให้บริการในลกัษณะที่ใกล้เคียงกบั
ที่คิดกบัผู้ เช่ารายอื่น 

- ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ถือเป็นเง่ือนไขปกติทั่วไปส าหรับธุรกิจการให้เช่า
อาคารคลงัสนิค้า 

- การวางเงินประกันดังกล่าว เพื่อเป็นหลกัประกันให้แก่กองทรัสต์ถือเป็น
เง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับธุรกิจให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า 

- อตัราคา่เช่าพืน้ที่หลงัคาของอาคารดงักลา่วเป็นอตัราค่าเช่าที่เท่ากบัอตัรา
ในสญัญาเช่ามาตรฐานของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากอตัราดงักลา่วครอบคลมุต้นทนุการเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีก าไรตามต้องการ  
รวมทัง้ระยะเวลา 25 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มดังกล่าวเป็น
เง่ือนไขที่สอดคล้องกบัระยะเวลาที่มีการด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัหน่วยงานการ
ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเหมาะสม รวมทัง้สร้างความแน่นอนให้แก่กองทรัสต์ในการ
รับรู้รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีหลงัคาตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่ น จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 

99.99 ของจ านวนหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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- เป็นผู้มีอ านาจควบคมุผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

2.1)  สิทธิในการเช่าพืน้ที่หลังคาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิในการเช่าพืน้ที่หลงัคาภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ 
ดงันี ้

- โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มี
สทิธิที่จะเช่าหลงัคาได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อยกวา่ 15 
ปี นับแต่วนัที่กองทรัสต์ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นรับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ ณ 
ขณะนัน้ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมา
ให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) (“สทิธิในการเช่าหลงัคา”) และในกรณีที่ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 
ปีดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั่นมีสิทธิในการเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว 
หรือดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ อาจใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- พืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั) ยงัไม่มีผู้ เช่า หากวนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มยงัไม่มีผู้ เช่า
หลงัคาดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตกลงจะเป็นผู้
ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นเวลา และ 15 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่ม และต่อไปอีก 10 ปีในอตัราที่เป็นไปตามที่ระบใุน
สญัญาเช่ามาตรฐานของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่โดยระบอุตัราค่าเช่าที่ 
3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
ทกุๆ 5 ปี 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- อตัราคา่เช่าพืน้ที่หลงัคาของอาคารดงักลา่วเป็นอตัราค่าเช่าที่เท่ากบัอตัรา
ในสญัญาเช่ามาตรฐานของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากอตัราดงักลา่วครอบคลมุต้นทนุการเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีก าไรตามต้องการ  
ส าหรับเง่ือนไขระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่ม และ
ต่อไปอีก 10 ปี เป็นเง่ือนไขที่มีระยะเวลาเหมาะสม รวมทัง้สร้างความ
แน่นอนให้แก่กองทรัสต์ในการรับรู้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่หลังคาตลอด
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ระยะเวลาดงักลา่ว 
- การเปลีย่นหน้าที่ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นสทิธิการเช่าหลงัคานัน้

จะสามารถกระท าได้ภายใต้เง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ 
ซึ่งใช้ราคาเดียวกับราคาที่ตกลงรับช าระค่าเช่า ณ ขณะนัน้ๆ ซึ่งถือว่า
เหมาะสม 

3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
- เป็นบริษัทยอ่ยของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ตกลงจะถือครองหนว่ยทรัสต์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 

ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี  ้
- เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

3.1)  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์ว่าจ้าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล 
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
ให้เช่าโครงการประเภทอาคารคลงัสินค้าศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วย
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั ได้ 

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และเข้าใจในธุรกิจ
โครงการประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน เป็น
อย่างดี ดงันัน้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัดจึงมี
ความเหมาะสมเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- บริษัท ดับบลิวเอชเอ เ รียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วย อตัราพืน้ฐาน และอตัรา
คา่ธรรมเนียมการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงันี ้

 อตัราพืน้ฐาน - คิดเป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) และ 

 อตัราคา่ธรรมเนยีมการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
o กรณีทรัพย์สนิของบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ - คิด

เป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้มาของ
กองทรัสต์ 

o กรณีทรัพย์สนิอื่น - คิดเป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ1.00 ของมลูคา่
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ทรัพย์สนิท่ีได้มาของกองทรัสต์ และ 

 อตัราคา่ธรรมเนียมการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ - คิดเป็น
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจ าหนา่ยไปของกองทรัสต์ 

- โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ และอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
กองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่น หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์อื่นในประเทศ 

4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นของทรัสตี 

4.1) รายได้ดอกเบีย้และเงนิฝากธนาคาร 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ทรัสตีซึง่กระท าในนามของกองทรัสต์อาจเข้ากู้ยืมเงินและให้หลกัประกนัใน
การกู้ ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี ้
บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
อาจเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนั
วินาศภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี อาจ
ท าธุรกิจปกติของสถาบนัการเงินให้กบัทรัพย์สินอื่นที่มีในลกัษณะเดียวกัน
กบักองทรัสต์ได้ 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์จะเข้ากู้ ยืมเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 
1,350 ล้านบาท โดยเ ง่ือนไขของสัญญาเ งินกู้ มีอัตราดอกเบี ย้และ
คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้ เป็นไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิงตาม
อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดยในปีที่ 1 อตัราดอกเบีย้ไม่
เกิน MLR – ร้อยละ 1.5 และอตัราดอกเบีย้ในช่วง 5 ปีแรกของอายสุญัญา
เงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ต่อปีเว้นแต่กรณียกเว้นบาง
ประการที่อาจระบุในสญัญาเงินกู้  และมีหลกัประกันรวมถึงการจดจ านอง
ที่ดิน และ/หรือสิง่ปลกูสร้าง ตลอดจนอาจรวมถึงอาคาร คลงัสินค้า โรงงาน 
และส านกังานทัง้หมดของทรัพย์สินหลกัที่จะเข้าลงทุนเพิ่มครัง้ที่สอง การ
โอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าที่ดินโครงการลาดกระบงั การโอนสิทธิ
อย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย  และสลักหลังให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกันภยัร่วม ยกเว้นกรมธรรม์ประกนัภยัความรับ
ผิดตอ่บคุคลภายนอก การโอนสทิธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและบริการ
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ของผู้ เช่าทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัที่มีอายุเหลืออยู่มากกว่า 3 ปี และที่จะมีใน
ภายหน้าที่มีอายมุากกวา่ 3 ปี และหลกัประกนัการกู้ยืมอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ ให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยเปรียบเทียบข้อเสนอจากบุคคลที่เ ก่ียวโยงกัน
ของทรัสตีและสถาบนัการเงินอื่น เช่น อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่
กองทรัสต์มีการเข้าท าสัญญาเงินกู้ กับบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของทรัสตี 
สญัญาเงินกู้ที่จะเข้าท ารายการจะมีเง่ือนไขไมด้่อยกวา่ข้อเสนอจากสถาบนั
การเงินอื่น โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะค านึงถึงประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

 
4.2) ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ฯ  

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการจัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สอง 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด  จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
(มหาชน) ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อท าให้การขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ 

ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาเง่ือนไข และอตัราค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ที่เ ก่ียวข้องภายใต้การบริหารจัดการของทรัสตี และ
เปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทหลกัทรัพย์อื่นโดยได้ค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 
- เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

5.1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ  

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ 
จะน าเงินสดที่เหลอืหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่สอง ลงทนุในกองทุนรวมตลาดเงินที่เก่ียวข้องภายใต้การบริหาร
จดัการของทรัสตี 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

- บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด อาจน าเงินสดที่
เหลือหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ลงทนุใน
กองทนุรวมตลาดเงินท่ีเก่ียวข้องภายใต้การบริหารจดัการของทรัสตี เพื่อหา
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ผลตอบแทนในระดบัท่ีไมม่ีความเสีย่งมากนกั 
ความเห็นด้านราคาและ
เงื่อนไขโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

- ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาเง่ือนไข ผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทนุรวม
ตลาดเงินที่เก่ียวข้องภายใต้การบริหารจดัการของทรัสตี และเปรียบเทียบ
ข้อเสนอจากบริษัทจดัการกองทุนอื่นโดยจะค านึงถึงประโยชน์ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาวของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั 

รายการระหว่างกนัข้างต้น ถือว่าเป็นข้อมลูที่เปิดเผยไว้อย่างชดัเจนแล้วรายการดงักลา่วจึงจะเป็นรายการที่ไม่ต้องได้รับ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อีก 
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

7.1  ภาพรวมเศรษฐกิจ 

7.1.1  ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลุม่ประเทศอาเซียนเป็นกลุม่เศรษฐกิจที่มีศกัยภาพสงู โดยเฉพาะกลุม่ประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่ เช่น กมัพชูา ลาว 

เมียนมาร์ เวียดนาม โดยอตัราการเติบโตเฉลีย่ของกลุม่ประเทศอาเซียนในระหวา่ง 2553-2558 อยูท่ี่ร้อยละ 5.4 ซึ่งสงูกว่า

อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อยู่ที่อตัราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.9 นอกจากนัน้ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในปี 2559 ยงัคงมีแนวโน้มที่จะยงัสงูกวา่อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยธนาคารโลกและธนาคาร

เพื่อการพฒันาแหง่เอเซียประมาณอตัราการเติบโตเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศอาเซียนและโลกไว้ที่เฉลีย่ร้อยละ 5 และ 2.9 

ตามล าดบั  

 แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ประเทศอาเซียน แต่ในปี 2557 ประเทศมีอตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพียงร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2557 ถึง ต้นปี 2558 อย่างไรก็ตาม 

เศรษฐกิจของไทยก็ได้ปรับตวัขึน้ไปในทางที่ดีขึน้ โดยในปี 2558 อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 2.7  ซึ่งเป็นผล

พวงมาจากการการลงทนุของรัฐบาลในโครงการการคมนาคมตา่ง ๆ เช่น การก่อสร้างทางด่วนสายใหม่ และ การก่อสร้าง

รางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ยงัมีการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทนุของภาคเอกชน และรวมไปถึง

การเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาพกัผ่อนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มลูค่าการสง่ออกยงัคงลดลงเนื่องจาก

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า เช่น ประเทศจีน เป็นต้น   

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการรวมตวั

กนัทางเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ เช่ือว่าจะเป็นอีกปัจจยับวกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิกและประเทศไทยมีแนวโน้มไปในทางบวกในอนาคต 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกจิโลกและกลุ่มประเทศสมาชิกหลักในอาเซียน ปี 2553 - 2559
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หมายเหต:ุ e คือ ข้อมูลประมาณการ, f คือ ข้อมูลคาดการณ์อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 ไม่มีข้อมูลอตัราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศพม่า 
ทีม่า : ธนาคารโลก (World Bank), กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF), และธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชีย (ADB) 

7.1.2  อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  

ณ สิน้ปี 2558 เศรษฐกิจของไทยได้ขยายตวัขึน้ถึงร้อยละ 2.7 ซึ่งเติบโตจาก 0.7 ของปีก่อน ซึ่งมีปัจจยัทางบวก

จากการช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการลงทนุของในโครงการการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ ซึ่งเพิ่ม

ความมัน่ใจให้แก่ทางภาคเอกชน และยงัรวมถึงการใช้จ่ายทางภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ จ านวนนกัท่องเที่ยวที่

เข้ามาในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึน้ ซึ่งท าให้มีการขยายตวัด้านงานบริการและโรงแรม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัคง

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของตา่งประเทศด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะจากการสง่ออก เนื่องจากประเทศคู่ค้ายงัคงมี

การชะลอตวัอยู ่   

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยการลงทนุจากทางภาครัฐบาลใน

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ ซึง่จะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความมัน่ใจมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัอื่น 

เช่น การอ่อนค่าของเงินบาท ราคาน า้มนัที่ยงัคงตกต ่า และ การขยายตวัของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามา อย่างไรก็ตาม

ภาวะเศรษฐกิจของตา่งประเทศยงัคงเป็นที่ต้องคอยจบัตาไว้อยู่ ดงันัน้ ศนูย์วิจยัหลายส านกัได้ประมาณอตัราการเติบโต

ในปีหน้าระหวา่งร้อยละ 2.5-4.2  

อตัราการเติบโตและประมาณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2553 - 2559 

 

ทีม่า:  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, ศูนย์วิจยักสิกรไทย, ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทย
พาณิชย์, ส านกังานเศรษฐกิจแห่งชาติ, ธนาคารโลก, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพฒันาเอเชีย, ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
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7.1.3  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. 2559 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดวา่จะมีแนวโน้มที่ดีขึน้กว่า ปี 2558 โดยมีปัจจยัเสริมการเร่งขึน้ของอปุสงค์ภาครัฐ 

ซึง่เห็นได้จากการใช้จา่ยประจ าปีที่เพิ่มขึน้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และความคืบหน้าของโครงการลงทนุ

ในโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยับวกอื่นที่ยงัสนบัสนนุศกัยภาพเศรษฐกิจไทย เช่น การอ่อนค่าของเงิน

บาท ราคาน า้มนัท่ียงัคงตกต ่าอยู ่และ การทอ่งเที่ยวที่ยงัมีการเติบโตอยู่ 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัเสีย่งตอ่เศรษฐกิจไทยที่ยงัต้องพงึระวงั ได้แก่ อตัราการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกที่ยงัลา่ช้าอยู่ 

และราคาสนิค้าที่ตกต ่าซึง่ท าให้มลูคา่การสง่ออกตกต ่า รวมทัง้ผลกระทบจากภยัแล้งซึง่เป็นผลให้ก าลงัซือ้ของภาคเกษตร

ลดน้อยลง นอกจากนัน้ ยงัมีปัจจัยลบภายนอกอื่นอีก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศคู่ค้าที่ส าคญั เช่น 

ประเทศจีน ซึง่มีผลให้คา่เงินของสกลุของประเทศเหลา่นีม้ีแนวโน้มที่จะปรับคา่ออ่นลง และเกิดการแขง่ขนัด้านราคาสินค้า

สง่ออกในตลาดโลกอยา่งรุนแรง  

ประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2559 

หน่วยงาน บล.ภัทร 
ศูนย์วิจัย 

กสิกรไทย 

ศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

ส านักงาน
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แห่งชาติ 

ธนาคารโลก 

(World Bank) 

สภาหอการค้า

แห่งประเทศ

ไทย 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development 

Bank) 

ส านักงาน

เศรษฐกิจ 

การคลัง 

การเติบโต

เศรษฐกิจ 

ปี 2559 
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ทีม่า:  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, ศูนย์วิจยักสิกรไทย, ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทย

พาณิชย์, ส านกังานเศรษฐกิจแห่งชาติ, ธนาคารโลก, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพฒันาเอเชีย, ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

ในปี 2558 ภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทยมีมลูค่าทัง้หมด ประมาณ 4.8 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราสว่นที่

ประมาณร้อยละ 36 ของมูลค่าเศรษฐกิจไทย ในปีนีธุ้รกิจภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.9 ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในทางบวก หากเปรียบทียบกับปี 2557 ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ -1.1 หากพิจารณาแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของมลูค่าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมตัง้แต่ปี 2545 ถึง 2558 จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยมีอตัราที่สงูกว่ามูลค่าของ

เศรษฐกิจรวม และจะมีความรุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตรวมภายในประเทศ อตัราการเติบโตเฉลี่ยของภาค

อสุาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี ซึ่งสงูกว่าผลผลิตรวม อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมี

ผลกระทบต่อมูลค่าและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนัน้อตัราการเติบโตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

สะท้อนถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ของอปุสงค์ในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะประเภทอตุสาหกรรมทัง้โรงงาน และคลงัสนิค้า 
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อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย ปี 2545 - 2558 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

7.1.4  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

หากพิจารณาการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนมุตัิ (Foreign Direct Investment Approved) 

พบวา่ปริมาณการลงทนุจากตา่งประเทศในปี 2558 ยงัคงมีการเติบโต อยู่ที่มลูค่า 493,690 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 

10,179 ล้านบาท หรือเป็นอตัราสว่นที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งปริมาณการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละปีนัน้ขึน้อยู่กับ

สถานการณ์โลกและในประเทศไทย เช่น เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลก ภยัธรรมชาติ และสถานการณ์ความเสถียรภาพ

ทางการเมือง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาทัง้ภยัธรรมชาติและการเมือง ท าให้ปริมาณการลงทุน

โดยตรงจากต่างชาติลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ภาครัฐได้แสดงถึงความส าคญักับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานมากขึน้ ซึง่เป็นผลให้นกัลงทนุเกิดความมัน่ใจ และรวมทัง้สถานการณ์ทางการเมืองที่สงบลง 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2552 - 2558 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  
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การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (ที่ได้รับการอนมุตัิ) อตัราการเปลี่ยนแปลง 
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7.2  ตลาดคลังสินค้าให้เช่า 

7.2.1  อุปทานคลังสินค้าให้เช่า 

ในปี 2558 อปุทานพืน้ท่ีให้เช่าของคลงัสนิค้ามีจ านวนทัง้สิน้ 3,639,097 ตารางเมตร โดยเพิ่มขึน้จากปี 2557 ถึง 

314,917 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 โดยอปุทานท่ีเกิดใหมน่ัน้สว่นใหญ่จะเป็นคลงัสินค้าในบริเวณ จงัหวดัชลบรีุ 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ระยอง และขอนแก่น อย่างไรก็ตามอุปทานที่เพิ่มขึน้มาในปีล่าสดุนัน้มี

จ านวนน้อยกวา่อปุทานใหมใ่นปี 2557 เนื่องจากผู้พฒันามีการชะลอการเปิดโครงการใหมอ่นัเนื่องมาจากความระมดัระวงั

ในการลงทนุท่ีมากขึน้ของผู้ประกอบการจากสถาณการณ์เศรษฐกิจ และการสง่ออกของไทย 

 

ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อปุทานคลงัสนิค้าให้เช่า จ าแนกตามจงัหวดั 

คลงัสินค้านัน้ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 1,312,105 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของพืน้ที่

ทัง้หมด เนื่องจากในจงัหวดัสมทุรปราการนีไ้ด้ประโยชน์จากท าเลที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณ

ภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง อีกทัง้ในปีที่ผ่านมานัน้มีการเกิดขึน้ของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สวุรรณภูมิ) 

จงัหวดัชลบรีุก็เป็นท าเลหนึ่งที่ส าคญัส าหรับธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่าซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ 884,431 ตารางเมตร หรือร้อยละ 24 

เนื่องด้วยท าเลจงัหวดัชลบรีุหรืออีสเทิร์น ซีบอร์ดนัน้ใกล้แหลง่ขนสง่กระจายสินค้าอย่างท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงั และฐาน

การผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราร้อยละ 11 และจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาร้อยละ 10 
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ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อปุทานคลงัสนิค้าในอนาคต 

คาดการณ์ว่าในปี 2559 นัน้จะมีอุปทานคลังสินค้าประมาณ 364,000 ตารางเมตร และประมาณ 112,000 

ตารางเมตรหรือร้อยละ 30.0 นัน้จะอยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ที่ซึ่งท าเลนีย้งัคงได้รับความต้องการใช้พืน้ที่คลงัสินค้าใน

ระดบัสงู 

7.2.2  อุปสงค์คลังสินค้าให้เช่า 

 

ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ณ สิน้ปี 2558 พืน้ท่ีคลงัสนิค้าทีม่ีการเช่ามีทัง้หมดทัง้สนิ 2,855,183 ตารางเมตร เพิ่มขึน้จากปีทีแ่ล้ว 238,491 

ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 นบัวา่การเติบโตของอปุสงค์นัน้อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัการเติบโตของอปุทาน ท าให้

อตัราการเชา่นัน้ไมต่า่งจากปีที่ผา่นมามากนกั 

อปุสงค์ และอตัราการเช่า จ าแนกตามจงัหวดั 

จังหวดั อุปทาน อุปสงค์ อัตราการเช่า 
สมทุรปราการ 1,312,105 1,136,862 86.6% 
ชลบรีุ 884,431 570,250 64.5% 
ฉะเชิงเทรา 389,040 296,990 76.3% 
อยธุยา 366,548 285,548 77.9% 
กรุงเทพมหานคร 311,228 305,205 98.1% 
ระยอง 178,736 90,695 50.7% 
ปทมุธาน ี 130,340 129,681 99.5% 
สระบรีุ 37,494 23,494 62.7% 
สมทุรสาคร 19,516 16,459 84.3% 
ขอนแก่น 9,660 0 0.0% 

ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อตัราการเช่า ณ ปัจจบุนัในกรุงเทพมหานครอยูท่ี่ร้อยละ 98.1 โดยในภาพรวมอยูท่ี่ร้อยละ 78.5 ซึ่งลดลงจากปีที่

ผา่นมาเลก็น้อยจากร้อยละ 78.7 อยา่งไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากพืน้ท่ีถกูเชา่หรืออปุสงค์แล้วนัน้มีการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง

นบัตัง้แต่ปี 2554 โดยอปุทานนัน้ก็เพิ่มด้วยเช่นกนั จงัหวดัสมทุรปราการมีอปุสงค์หรือพืน้ที่ที่ถูกเช่าสงูที่สดุที่ 1,136,862 

ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าที่ร้อยละ 86.6 ตามมาด้วยอปุสงค์ในจงัหวดัชลบรีุที่ 570,250 ตารางเมตรหรืออตัราการ

เช่าที่ร้อยละ 64.5 อย่างไรก็ตามของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนีซ้ึ่งอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและสมทุรปราการมีอตัราเช่าสงูกวา่อตัราเช่าในพืน้ท่ีอยูท่ี่เฉลีย่ร้อยละ 98.9 

อตัราการเช่าในท าเลอีสเทิร์น ซีบอร์ดหรือในจงัหวดัชลบรีุ และระยองนัน้มีอตัราการเช่าที่ต ่าที่ร้อยละ 64.5และ

ร้อยละ 50.7 เนื่องจากอปุทานในช่วงปี 2555 - 2556 นัน้มีการเติบโตสงูในบริเวณนีท้ าให้อตัราการเช่านัน้ลดลงไป 

7.2.3 ราคาค่าเช่าคลังสินค้า จ าแนกตามจังหวัด 

บริเวณที่มีราคาค่าเช่าคลงัสินค้าสงูที่สดุคือ กรุงเทพมหานคร และปทมุธานี อยู่ที่185 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดือน รองลงมาได้แก่ คลงัสนิค้าในจงัหวดัสมทุรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทราที่มีราคาคา่เช่าสงูสดุที่ 180 บาทต่อตาราง

เมตรตอ่เดือน คา่เช่าคลงัสนิค้าในแตล่ะจงัหวดันัน้หลากหลายจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ท าเล สภาพอาคาร อายอุาคาร และ

ลกัษณะโครงสร้าง 
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ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7.2.4  แนวโน้มตลาดคลังสินค้า 

สถานการณ์การชะลอตวัของภาคการสง่ออกของประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยงัไมฟื่น้ตวั และการชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจจีน นัน้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พืน้ที่คลงัสินค้า  ผู้ประกอบการพฒันาอาคารคลงัสินค้ามีการ

ชะลอตวัเร่ืองการลงทนุการพฒันาโครงการใหม่ๆ ท าให้อปุทานในอนาคตนัน้ไม่ได้เพิ่มมากเท่าในปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม

ในช่วงปีที่ผ่านมานัน้ธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่ามีอุปสงค์จากลูกค้าประเภทค้าปลีก -ค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค และ E-

Commerce มากขึน้ ประเทศไทยเองนัน้ได้เปรียบในเร่ืองท าเลที่ตัง้อยูบ่นศนูย์กลางระหว่างประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้และเป็นศนูย์กลางการขนสง่ที่มีบทบาทส าคญัตอ่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคต 

7.3  ตลาดคลังสินค้าให้เช่าบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

7.3.1  นิยามและขอบเขตการศึกษา 

พืน้ท่ีส ารวจ  

บริเวณด้านตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร หรือสวุรรณภมูิ-บางปะกงประกอบด้วยบริเวณ ถนนลาดกระบงัใกล้

กบัทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ จงัหวดัสมทุรปราการทัง้จงัหวดั ไปจนถึงอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7.3.2  อุปทาน 

ในปี 2558 อปุทานคลงัสนิค้าให้เช่าบริเวณสวุรรณภมูิ-บางปะกงอยูท่ี่ 2,042,373 ตารางเมตร เพิ่มขึน้จากปีก่อน

ถึง 175,846 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 อยา่งไรก็ตามการเพิ่มขึน้นีน้้อยกวา่ปี 2557 จากที่ผู้พฒันาเร่ิมระมดัระวงั

ในการลงทนุมากขึน้ 
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ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นบัว่าปี 2557 นีอุ้ปทานคลงัสินค้าในบริเวณนนีน้ัน้เพิ่มขึน้สูงมากจากการพัฒนาของผู้ประกอบการพัฒนา

คลงัสนิค้าให้เช่าของผู้ประกอบการรายใหญ่ ไมว่า่จะเป็นจาก ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ที่มี

การพฒันาคลงัสินค้าบริเวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร หรือบริเวณบางนากม.19 ขาเข้า ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความ

สะดวกจากการเข้า-ออกสูถ่นนบางนา-ตราด และท าเลนีเ้องเป็นท าเลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 

จากเหตกุารณ์ดงักลา่วท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาคลงัสนิค้ามีความสนใจในท าเลดงักลา่วและมีการก่อสร้างอาคาร

คลงัสนิค้าเพื่อรองรับความต้องการในการใช้พืน้ท่ีเก็บสนิค้าที่มีมากขึน้ในบริเวณนี  ้

อปุทานคลงัสนิค้าในอนาคต 

คาดการณ์วา่ในปี 2559 จะมีคลงัสนิค้าให้เชา่เพิม่ขึน้ประมาณ 112,000 ตารางเมตร 

7.3.3  อุปสงค์ 

อปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่ของคลงัสนิค้าให้เช่า บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ และพืน้ท่ีลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 
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ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 พืน้ท่ีคลงัสนิค้าที่ถกูเช่าในบริเวณพืน้ท่ีที่ศกึษานัน้สงูถึง 1,749,037 ตารางเมตร เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 153,924 

ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.6 อตัราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 85.6 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานัน้ พืน้ที่คลงัสินค้าที่ถกูเช่า

หรืออปุสงค์เพิ่มขึน้สงูในปี 2557 ซึ่งเกิดจากเพิ่มขึน้ของอปุทานคลงัสินค้าให้เช่าที่มีการสร้างใหม่ในบริเวณนี ้ขณะที่อุป

สงค์นัน้ก็ได้เพิ่มขึน้ตามอุปทานเช่นกัน ส่งผลให้อัตราการเช่ายังคงอยู่ในระดับที่สูง แสดงถึงความต้องการใช้พืน้ที่

คลงัสนิค้าที่เพิ่มขึน้ในท าเลนีเ้ช่นกนั 

อปุสงค์ และอตัราการเช่าของคลงัสนิค้า บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ และพืน้ท่ีลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ท าเลที่ตัง้ 

ท าเล อุปทาน อุปสงค์ อัตราการเช่า 

บางนา-สมทุรปราการ 536,543 464,355 86.5% 

บางนา-บางปะกง 389,040 296,990 76.3% 

เลยีบคลองชลหารพิจิตร 338,410 291,030 86.0% 

ลาดกระบงั 293,628 290,628 99.0% 

เมืองใหมบ่างพล ี 210,000 165,710 78.9% 

เทพารักษ์ 156,206 129,374 82.8% 

ก่ิงแก้ว 66,745 62,173 93.1% 

อื่นๆ 51,800 48,777 94.2% 

รวม 2,042,373 1,749,037 85.6% 
ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

หากพิจารณาอปุสงค์ และอตัราการเช่าของคลงัสินค้า ในแต่ท าเลนัน้จะเห็นได้ว่า ท าเลบางนา-สมทุรปราการมี

อุปสงค์สูงที่สดุที่ 464,355 ตารางเมตร หรืออตัราการเช่าที่ร้อยละ 86.5 ตามมาด้วยท าเลบางนา-บางปะกง 296,990 

ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าที่ร้อยละ 76.3 และท าเลบนถนนเลยีบคลองชลหารพิจิตร 291,030 ตารางเมตร หรืออตัรา

การเช่าที่ร้อยละ 86.0 

ท าเลบนถนนลาดกระบงัมีอตัราการเช่าที่สงูที่สดุถึงร้อยละ 99.0 จากที่ท าเลนีม้ีอุปทานอย่างจ ากดั ขณะที่อุป

สงค์ หรือความต้องการใช้พืน้ท่ีคลงัสนิค้านัน้อยูใ่นระดบัสงู เนื่องจากท าเลนีใ้กล้กรุงเทพมหานคร และสนามบินสวุรรณภมูิ 

บางนา-บางปะกงมีอตัราการเช่าที่ต ่าที่สดุที่ร้อยละ 76.3 เนื่องจากท าเลนีอ้ยู่ไกลออกมาจากท าเลอื่นๆโดยอยู่ที่

บริเวณถนนบางนา กม.30 จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นหลกั 
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อตัราการเช่าในแตล่ะท าเลนัน้ไมม่ีความแตกตา่งกนัมากนกั โดยท าเลทกุท าเลที่วา่นีน้ัน้ใช้ถนนบางนา-ตราดเป็น
เส้นทางหลกัในการขนสง่สนิค้า ท าให้แตล่ะท าเลดงักลา่วนัน้ไมม่ีความแตกตา่งกนัไมม่ากนกัในเร่ืองของอตัราการเช่า และ
ระยะทางสูส่ถานท่ีส าคญั เช่น กรุงเทพมหานคร นิคมอตุสาหกรรมตา่ง ๆ และทา่เรือแหลมฉบงั 

7.3.4  ราคาค่าเช่าคลังสินค้า บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ในท าเลสวุรรณภมูิ-บางปะกง ราคาคา่เช่าเฉลีย่ ณ ปัจจบุนัอยูท่ี่ 164.4 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึน้จาก

ปีที่ผา่นมาร้อยละ 0.5 จากอปุสงค์ใหมท่ี่เพิ่มขึน้มากกวา่อปุทานในบริเวณนี ้

 

ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ราคาคา่เชา่คลงัสนิค้า บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ และพืน้ท่ีลาดกระบงั จ าแนกตามท าเลที่ตัง้ 

 

ทีม่า: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ถนนลาดกระบงัเป็นท าเลที่สามารถเรียกคา่เช่าคลงัสนิค้าได้สงูที่สดุที่185 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เนื่องจาก

อปุทานในท าเลนีน้ัน้คอ่นข้างจ ากดั จากที่ข้อก าหนดทางด้านกฎหมายในการก่อสร้างคลงัสนิค้า ตามมาด้วยคลงัสินค้าใน

บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ และฉะเชิงเทราที่มีราคาค่าเช่าสงูสดุที่ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในบริเวณ บางนา-

บางปะกง เมืองใหมบ่างพล ีเทพารักษ์ และก่ิงแก้ว และบริเวณบางนา-สมทุรปราการท่ีมีคา่เช่าสงูสดุที่ 170 บาทต่อตาราง

เมตรตอ่เดือน 

7.3.5  ภาพรวมตลาดคลังสินค้าให้เช่า บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 ท าเลบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

(สวุรรณภูมิ - บางปะกง) เป็นท าเลที่ได้รับความนิยมสงูจากผู้ เช่าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีอปุสงค์และอตัรา

การเช่าที่สงู และยิ่งมีความต้องการมาขึน้หลงัจากเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่ในปี 2554 ยิ่งไปกว่านัน้ท าเลนีไ้ด้ประโยชน์จาก

ระบบขนสง่บนถนนบางนา - ตราดที่เช่ือมต่อเมืองหลวง และนิคมอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ผู้ประกอบการพฒันาคลงัสินค้ามี

แผนการพฒันาคลงัสนิค้าในยา่นนีอ้ยา่งตอ่เนื่องและชดัเจน ท าให้อปุทานใหมใ่นอนาคตเพิ่มขึน้มากกวา่บริเวณอื่นๆ 

 ราคาคา่เช่าคลงัสนิค้าในยา่นนีค้าดการณ์วา่ยงัคงคงที่ จากอปุทานท่ีเข้ามาใหม่นัน้ท าให้มีการแข่งขนัที่สงูขึน้ เกิด

การแขง่ขนัทางด้านราคา การขึน้ของราคาคา่เช่าจึงเป็นไปได้ยาก 
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8. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

8.1 การจัดตัง้กองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ WHA 

Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. 

ทรัสต์ ที่ก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสมบรูณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สนิเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

กองทรัสต์ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ซึง่เป็นวนัท่ีมีการท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ระหวา่งบริษัท ดบับลวิเอช

เอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ใน

ฐานะทรัสตี 

8.1.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทนุตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 

(REIT) เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนตามประกาศทจ. 49/2555 และมีวตัถปุระสงค์ในการน าหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เมื่อกองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และเงินกู้ยืมไปลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์แล้ว 

กองทรัสต์โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะแต่งตัง้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(Property Manager) เพื่อน าทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพืน้ที่ของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะได้รับ

เช่าและค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ประกาศก าหนด รวมตลอดจนการ

ให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าดงักล่าวด้วย รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ คา่เช่า คา่ตอบแทนจากการให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องและค่าตอบแทนการให้สิทธิตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ประกาศก าหนด การด าเนินงานของบริษัทฯจะอยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัดแูล

โดยทรัสตี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญา

แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่พรบ.ทรัสต์ รวมทัง้ประกาศ

อืน่ๆ ที่เก่ียวข้องของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นีก้องทรัสต์จะไมด่ าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการ

ใช้กองทรัสต์เข้าด าเนินธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจเองอีกทัง้ กองทรัสต์จะไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่

บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 8-2 

 

(1) โครงสร้างของกองทรัสต์ในในปัจจบุนั ก่อนการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

โครงสร้างของกองทรัสต์ในปัจจบุนั (ภายหลงัจดัตัง้กองทรัสต์และลงทนุเพิ่มครัง้ที่หนึง่) สามารถแสดง
เป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
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นักลงทุนอ่ืน 

บริหารจดัการ
กองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ลงทนุในปัจจบุนั 
(1) โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการ

ศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 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) 
พืน้ท่ีเช่ารวม 

 อาคาร 342,247.00 ตารางเมตร 

 สว่นหลงัคา 169,473.59 ตารางเมตร 

 

 ทรัสต ี

 

ผู้เช่า 
เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้า  และ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

ค่าเช่า ให้เช่าพืน้ท่ี 

แต่งตัง้ 

ค่าธรรมเนียม 

เงินลงทนุ ผลประโยชน์ตอบแทน 

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียม 
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(2) โครงสร้างของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

  โครงสร้างของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี ้

  

  

กองทรัสต์ WHART 
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
(1)  สทิธิการเช่าช่วงท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและ

ส านกังาน รวมถงึสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) ตัง้อยู่ที่

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

• พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร  
• พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร 
• พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 50,143.60  ตารางเมตร  

  

บริษัท  

อรุณวงศ์รัตน์ 

โอนสทิธิการเช่าช่วงที่ดินและ
กรรมสทิธ์ิในอาคาร
คลงัสนิค้าและส านกังาน 
รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ
ทรัพย์สนิอื่นๆในโครงการชล
หารพิจิตร กม.5 

ค่าตอบแทนสทิธิการเช่า 
และราคาซือ้ขาย 

ให้เช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลา 30 
ปี ถงึวนัที่ 31  มีนาคม 2586 

ให้เช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 27  
ปี ถงึวนัที่ 31  มีนาคม 2586 

ค่าเช่า 

 

ทรัสตี 

 

โ อ น ก ร รม สิท ธ์ิ ใ น ที่ ดิ น 
อ า ค า รคลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ
ส านักงาน รวมถึงสิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินอื่นๆใน
โครงการลาดกระบงั 

ค่าตอบแทนสทิธิการเช่า 
และราคาซือ้ขาย 

(2)  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลังสินค้าและส านักงาน รวมถึงสิ่ง

ปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ลาดกระบัง) ตัง้อยู่ ณ แขวงคลองสาม

ประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

• พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร 
• พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร 
• พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร  
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(3) โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

  ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง โครงสร้างของ
กองทรัสต์จะเป็นไปตามแผนภาพท่ีปรากฏด้านลา่ง ดงันี ้ 

 
 

 
 
 
หมายเหต:ุ  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ซึง่รวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนัของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่) จะคงสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบห้า (15) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในการเพ่ิมทนุครัง้ที่สองนี ้ตลอดระยะเวลาสาม (3) ปี นับแต่วนัที่สญัญาตกลงกระท าการในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองมีผลบงัคบัใช้ 
ทัง้นี ้สามารถดเูง่ือนไขข้อตกลงการถือครองหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมได้จากสรุปร่างสญัญาตกลงกระท าการในข้อ 2.4.2 

  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
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นักลงทุนอ่ืน 

บริหารจดัการ
กองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ลงทนุในปัจจบุนั 
(1) โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการ

ศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 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) 
พืน้ท่ีเช่ารวม 

 อาคาร 501,388.00 ตารางเมตร 

 สว่นหลงัคา 279,603.49 ตารางเมตร 

 ลานจอดรถ 3,728.90 ตารางเมตร 

 

 ทรัสต ี

 

ผู้เช่า 
เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้า  และ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

ค่าเช่า ให้เช่าพืน้ท่ี 

แต่งตัง้ 

ค่าธรรมเนียม 

เงินลงทนุ ผลประโยชน์ตอบแทน 

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียม 
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8.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา 1.  บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้ก่อตัง้กองทรัสต์” และจะ
เข้าเป็น “ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

2.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“ทรัสตี”) 

ลักษณะของกองทรัสต์
และกลไกการบริหาร 

 

1.  เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ .ศ. 2550   
(“พระราชบัญญัติทรัสต์”) ที่ก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีแ้ละสมบรูณ์
เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์โอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีแล้ว 

2.  กองทรัสต์นีไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยเป็นกองทรัพย์สินที่อยู่ในช่ือและอ านาจ
จดัการของทรัสตี 

3.  การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ตามสญัญานี ้

4.  ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้องกบัการดูแล
จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์และทรัสตีมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตาม
กฎหมายตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรัสต์มี
นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นดงักลา่วจะด าเนินการโดยผู้จดัการกองทรัสต์โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์นี ้

5. ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่ง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานี ้
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผย 
เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ชื่ออายุประเภทและ
วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์ 

 

1.  ช่ือของกองทรัสต์คือ  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า WHA Premium Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHART  

2. กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้โดยไม่มีก าหนดอายขุองกองทรัสต์และเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่
รับไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 8-6 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

3.  วตัถุประสงค์ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและมี
วตัถปุระสงค์ในการน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

4. เมื่อกองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไปหา
ผลประโยชน์โดยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงการให้ใช้พืน้ที่ในลักษณะ
คล้ายคลงึกนักบัการให้เช่าและการให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัการให้เช่าดงักลา่วด้วย 
ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายหรือแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ด าเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดในสญัญานี ้กฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สิน
หลกัได้ตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนที่ก าหนดในประกาศส านักงาน ก .ล.ต. หรือ
ประกาศที่เก่ียวข้อง 

5.  รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ได้แก่คา่เช่า (ซึง่หมายความรวมถึงคา่บริการ) การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 
จะอยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตี ทัง้นี ้กองทรัสต์จะไม่ด าเนินการใน
ลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง  

6.  กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีและ
รอบระยะเวลาบญัชีแรกให้สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ทรัพย์สินที่จะให้เป็น
กองทรัสต์ 

ในเบือ้งต้น เมื่อมีการก่อตัง้ทรัสต์ทรัพย์สินเร่ิมต้นที่จะให้เป็นของกองทรัสต์ ได้แก่ เงินที่ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกโดยผู้
ก่อตัง้ทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ  

ภายหลงัจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สินเร่ิมต้นและเงินประกันการเช่า รวมทัง้
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ นอกจากนี ้
ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่กองทรัสต์จะได้มาเพิ่มเติมตาม
เง่ือนไขแหง่สญัญานีต้ลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หน่วยทรัสต์ สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็นหน่วยหน่วยละเท่าๆกันเรียกว่า 
หน่วยทรัสต์โดยมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คือ 10 บาท  หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้
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มิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือในการขายคืนหรือไถ่ถอน 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณุสมบตัิเป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็ม
มลูค่าแล้วทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

การเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ 

 

กองทรัสต์จะเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขแหง่สญัญานีต้ลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้นีใ้ห้ผู้จดัการกองทรัสต์มี
หน้าที่ด าเนินการตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
แต่การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตัิให้เพิ่มทนุโดยจะต้องออกหน่วยทรัสต์
เป็นหนว่ยเต็ม (จะออกหนว่ยทรัสต์ที่เป็นเศษมิได้) รวมทัง้ในกรณีที่จะออกหนว่ยทรัสต์หาก
จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยง
กันของผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผู้ จัดการ
กองทรัสต์งดออกเสยีงในวาระท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
และผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแต่วนั
ปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

เหตุในการเพิ่มทุนและ
กระบวนการเพิ่มทุน 

 

1.  เหตุในการเพิ่มทุนได้แก่การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์  เพิ่มทุนเพื่อปรับปรุง
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ซึง่รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์มีสทิธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มทนุเพื่อ
ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มทนุเพื่อ
ช าระเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ และเหตุอื่นใดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์
เห็นสมควรและจ าเป็นขอให้มีการเพิ่มทนุ 

2.  การเพิ่มทุนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์และกฎหมาย
ต่างๆที่เก่ียวข้องโดยจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้อนมุตัิการเพิ่ม
ทนุ 

3.  ในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจดัสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง และตามแนวทางที่
ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นีก้ารเพิ่มทุนต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง (1) ปี
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ 

4.  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมได้ผ่านกระบวนการ
เก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันีแ้ละ
หากเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้องผา่นการด าเนินการตามข้อสญัญาฉบบันี ้

5.  ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม ่

การลดทุนช าระแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์โดย
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และ
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 1. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลกัษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กบัทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการ
เป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื่นใดระหวา่งทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ด้วยกนั  

2. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ท าให้บุคคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี ้
ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และเจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะบงัคบัช าระ
หนีไ้ด้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงิน
ก าไรหลงัหกัเงินต้นจากการกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระ ภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระ
โดยพิจารณาสถานะเงินสด คา่ใช้จ่าย และคา่ส ารองตา่งๆ ตามที่กฎหมายอนญุาตให้
กองทรัสต์หักได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของ
กองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นต ่ากวา่มลูคา่หนว่ยทรัสต์  

4. ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ตีความสัญญานีไ้ปในทางที่ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  

5. การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิติดตามเอาทรัพย์สนิของกองทรัสต์คืนจากบคุคลภายนอก
ในกรณีที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือพระราชบญัญัติทรัสต์อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์
ถกูจ าหน่ายจ่ายโอนไปยงับุคคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่พระราชบญัญัติท
รัสต์ก าหนด 

6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์หลงัจากที่ได้ช าระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส าหรับหนว่ยทรัสต์ที่ถือนัน้ 

7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ตลอดจนซกัถาม และแสดงความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ของทรัสตี
และผู้จดัการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและสญัญานี ้
ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เข้าแทรกแซงการ
ด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ซึ่ง
เร่ืองดงักลา่วให้ถือเป็นอ านาจและดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่
กรณี  

8. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ 

9. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดย
เป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ 

10. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลกิกองทรัสต์หรือลดทนุ  

11. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะโอนหนว่ยทรัสต์ได้ แตท่ัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในสญัญานี ้และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

12. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ผู้ ถือหน่วยลงทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตาม
กฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัส ต์
ก าหนด มีสทิธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อ
มีการลดเงินทนุ 

การโอนหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ เว้นแต่จะเข้าข่ายเป็นกรณีที่ถกูจ ากดัการโอน
หนว่ยทรัสต์โดยวิธีการโอนหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้
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การลงทุนของกองทรัสต์ 1.  การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศและค าสัง่ที่เก่ียวข้อง 

2.  การลงทุนในทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อจ ากัดการลงทุน
รวมทัง้วิธีการได้มาตามที่ก าหนดในสญัญาทัง้นี ้กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทนุ
ทรัพย์สนิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิท่ีมีการระบเุอาไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

3.  การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัแต่ละครัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่
สญัญาก าหนด เช่น  จะต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมลู
และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ต้องประเมินมลูค่า
ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามข้อก าหนดในสญัญาฉบบันี ้ฯลฯ รวมทัง้ต้องเป็นไปตาม
ระบบการอนมุตัิตามที่ก าหนดในสญัญาเชน่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็น
ธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาฉบบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ 

4.  การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่
สญัญาก าหนด เช่น ก่อนการจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินหลกัให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้
มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามสญัญาฉบบันีท้ัง้นีก้ารจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลกัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้ (ก) การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย
และมีสาระของรายการตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันีแ้ละมีกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่สัญญาฉบับนี ้
ก าหนด (ข) การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบหนึง่ (1) ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินหลกันัน้หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ
ให้แก่เจ้าของเดิมนอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีแ้ล้วยงัต้อง
เป็นกรณีที่เป็นเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

5.  นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกักองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินอื่นตามที่ระบุไว้ในสญัญานี ้เช่น พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั เงินฝากใน
ธนาคาร เป็นต้น 

การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.  กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัการให้เช่าเท่านัน้ห้ามเข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น ธุรกิจโรงแรม 
หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

2.  ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไป
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ประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เองเช่นธุรกิจโรงพยาบาลเป็นต้น
จะต้องมีข้อตกลงที่ก าหนดคา่เช่าสว่นใหญ่เป็นจ านวนที่แนน่อนไว้ลว่งหน้า 

3.  ห้ามมิให้กองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะน า
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย โดย
การให้เช่าในแต่ละครัง้ กองทรัสต์ต้องจดัให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดงักลา่ว 

4.  ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหา
รายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีการประกันภยัในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่า
เพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิม เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไม่น้อย
กว่าเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการประกันภัย
ดงักลา่วจะต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ ใน
วงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน ( full 
replacement cost) และการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที่อาจได้รับ
ความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงิน
ที่เพียงพอและเหมาะสม ทัง้นี ้ในการพิจารณาการวงเงินประกันภยัข้างต้นที่จัดท า
โดยผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจดัท าประกนัภยัและวงเงินประกนัภัย
ดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

5.     ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์
ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้า
ของเดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดคา่เช่าท่ีเรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่
เ ป็นธรรมเนียมทางค้าปกติ เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ ค้าทั่วไปที่ เ ป็น
บคุคลภายนอก 

การกู้ยมืเงนิและก่อ
ภาระผูกพันของ
กองทรัสต์ 

1.  การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(ก)  กู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติม 

(ข)  กู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(ค)  กู้ ยืมเงินเพื่อน ามาใช้เพื่อการดูแลซ่อมบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
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มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมน าไปจัดหาผลประโยชน์  หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(ง)  กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของ
กองทรัสต์  หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการ
ของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(จ)  กู้ยืมเงินเพื่อช าระเงินกู้ยืม หรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(ช) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการ
กองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

2.  กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการโดย (ก) การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย สถาบัน
การเงินหรือบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ (ข) การออกตราสารหรือ
หลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเข้าท าสญัญากู้หรือสญัญาอื่นใดที่มี
ลกัษณะเป็นการกู้ยืมกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นที่สามารถให้กู้ยืมได้ ทัง้นี ้โดยไม่ขดั
กบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ใด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

3.  สดัสว่นการกู้ยืมเงินต้องไมเ่กินอตัราสว่นตามที่ก าหนดในสญัญา และตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

4.  การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 

5.  กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้โดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณา
ถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระ
ผกูพนัจากนัน้น าเสนอต่อ  ทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพนั
กองทรัสต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์ต้องน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนั
การกู้ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์  ในการให้
หลกัประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้
กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้
หลกัประกนัท่ีมีอยูแ่ล้วหรือการเพิ่มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายเดิม
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จากหลกัประกนัที่มีอยู่แล้วตามที่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์หรือหนงัสือชีช้วน หรือกรณีที่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายเดิมโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามสญัญากู้ ยืมเงิน และ/หรือ หลกัประกันที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิ
เรียกร้องซึง่เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายใหม่ 

6.  ในกรณีการกู้ ยืมเงินเพื่อปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์มีสทิธิการเช่า หรือตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่ง
เป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ค านงึถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย 

7. การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีข้อตกลงและเง่ือนไขท านอง
เดียวกบัข้อก าหนดของหุ้นกู้ที่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) 
ไมใ่ห้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้น ไมม่ีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง และไมม่ีลกัษณะเป็นการ
แปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 

1.  ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แต่งตัง้ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้
ประเมินหลกั 

2.  การประเมินมลูค่าต้องไม่กระท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินรายเดียวกนัติดต่อกัน
เกินสอง (2) ครัง้ 

3.  ต้องด าเนินการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบตามที่ก าหนดในสัญญา เพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.  ต้องมีการสอบทานการประเมินมลูค่าทุกหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัที่มีการประเมินมลูค่า
เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

5.  หลกัเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญานีแ้ละ
ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดท าและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์
และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันท าการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสซึ่งผ่านการรับรอง
จากทรัสตีแล้วต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละไตรมาส นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัท าและสง่รายงานทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ให้ทรัสตีตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา  
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การท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

1.  ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะที่ก าหนดในสญัญา 

2.  ด้านระบบในการอนมุตัิ การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์อื่นนอกจากที่ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจน
แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนให้ด าเนินการขออนุมัติเข้าท า
รายการดงันี ้ 

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 

(ข) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกวา่หนึง่ (1) ล้านบาทและตัง้แต่ร้อยละศนูย์
จดุศนูย์สาม(0.03)ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไปแล้วแต่มลูค่าใด
จะสงูกว่าต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย และ 

(ค) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึน้ไปหรือเกินร้อยละ
สาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่าต้อง
ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 
ใน 4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

การท าธุรกรรมที่เป็น
การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับทรัสต ี

1. ในการจดัการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์
ของกองทรัสต์ ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์
ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดง
ให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการ
คดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2. เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น 
การเปิดเผยข้อมลูในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอต่อ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึง
ข้อมลูการจะเข้าท าธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง 

(ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) 
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วนั 

(ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่ชดัเจน 
โดยระยะเวลาดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่สิบสี่ (14) วนั  เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอ
มติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว ให้การคดัค้านกระท าในการขอ
มติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผย
ตามข้อ 2 (ค) ข้างต้นในจ านวนเกินกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีการท าธุรกรรมที่เป็นการ
ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ 

1.  ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดท าและ
เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามสัญญานี ้หากผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจบุนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศที่เก่ียวข้องก าหนดหรือเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จ
ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกับการ
ด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์จนเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดตาม
กฎหมายต่อกองทรัสต์หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่
รับผิดชอบในการชดใช้ค่าปรับหรือความเสียหายดังกล่าวต่อกองทรัสต์ หรือต่อ
หนว่ยงานหรือบคุคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเสยีหายโดยตรง แล้วแตก่รณี 

2.  นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามที่ก าหนดข้างต้นแล้วในกรณีที่มีประกาศหรือค าสัง่ใด
ของตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือส านกังานก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือน าส่งสารสนเทศใดอนัเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตาม
ประกาศหรือค าสัง่ดงักลา่วด้วย 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1.  ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละเก้าสิบ (90) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (ให้หมายถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์  ซึ่งสามารถหักการช าระคืนเงินต้นจากการกู้ ยืม และภาระ
ผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)) ของรอบปีบญัชี โดย
ประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 
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(Interim Distribution) (หากมี) ในแตล่ะไตรมาส  

2.  ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

3.  หลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้

การขอมติและการ
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1.  การขอมติเพื่ออนุมัติในเร่ืองใดๆในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ตามที่สญัญานีแ้ละพระราชบญัญัติทรัสต์ก าหนดนัน้ให้กระท าด้วยวิธีการ
จดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นัน้ 

2.  เหตใุนการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละสามสิบ (30) 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

2.2  การออกตราสารหนีห้รือหลกัทรัพย์ประเภทหนีห้รือการกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ต้อง
จดัหาหลกัประกนั 

2.3  การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้า
ในสญัญานี ้

2.4  การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

2.5  การท าธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ซึง่มีขนาดรายการตัง้แต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทหรือเกินกว่าร้อยละสาม 
(3) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

2.6  การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2.7  การเปลีย่นแปลงทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.8  การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

2.9  การเลกิกองทรัสต์ 

2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่
จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 

3.  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีซึ่งต้องจดัให้มีขึน้ภายในสี ่
(4) เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 
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4.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดมีสิทธิเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

5.  ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

6.  ในกรณีอื่นใดที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเร่ือง
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ เพื่อประโยชน์ในการ
จดัการกองทรัสต์ 

7. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยในการเรียกประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติตามวิ ธีการเ รียกประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่สญัญานีก้ าหนด 

 ในกรณีตามข้อ 4 และข้อ 5 หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง  (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และ/หรือทรัสตีแล้วแต่กรณีให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้ 

8.  การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) 
คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมดและต้องมีหน่วยทรัสต์
นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุโดยให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุใน
สญัญา หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสยี ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ และตวัแทนของทรัส
ตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีที่ ทรัสตีหรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์  และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เ ป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์) ในกรณีที่ทรัสตีมีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ผู้จัดการกองทรัสต์น าเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่น
ได้เสยีในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้
เป็นประธานที่ประชมุ 

8.  เว้นแต่สัญญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้
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ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ข)  ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1)  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละสามสิบ 
(30) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(2)  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการ
ลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(3)  การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ซึง่มีขนาดรายการตัง้แตย่ี่สบิ (20) ล้านบาทหรือเกินกวา่ร้อยละ
สาม (3) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5)  การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเ งินทุนใ ห้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

(6)  การเปลีย่นแปลงทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ 

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์  

การจ ากดัสิทธิในการรับ
ประโยชน์ตอบแทนการ
จัดการกบัประโยชน์ตอบ
แทนและสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์อยู่ในบงัคบัต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณีและจะไม่
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินร้อยละสีส่บิเก้า (49) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์เพราะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมี
ข้อก าหนดของกฎหมายเก่ียวกบัสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ . 49/2555 ประกาศ กร. 
29/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณีมีข้อจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบ
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แทนโดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในสว่นที่อยู่ในอตัราที่
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี
ก าหนด โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้โดยจะใช้
วิธีการเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata 
Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังาน ก .ล.ต. 
จะประกาศก าหนดสัง่การหรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น สว่นประโยชน์ตอบแทนที่ไมอ่าจจ่ายแก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวนัน้ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี 
หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมตมิีข้อจ ากดัสทิธิในการออกเสยีง
ลงคะแนนตามสญัญานี ้

สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทรัสต ี

1.  ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบคุคลมีอ านาจและความสามารถทางกฎหมายรวมทัง้มสีทิธิใน
ฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือผู้มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิและมีหน้าที่จดัการกองทรัสต์
ตามสญัญานีแ้ละตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือ
ประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี 
หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้วา่ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้
ทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้าน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลักเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ทรัสตีมีหน้าที่ในการจดัการทรัพย์สนิ ดงันี ้  

(ก)  ทรัสตีต้องมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจดัการทรัพย์สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สนิหลกั ซึง่ทรัสตีอาจด าเนินการด้วยตนเองได้ตาม (ข)  

(ข) การจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีที่ทรัสตีมีการด าเนินการเอง ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
ดงักลา่วออกจากหนว่ยงานซึง่ท าหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งในการปฏิบตัิหน้าที่ 

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงาน
และบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดงักล่าวออก
จากหน่วยงานและบุคลากรอื่นที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับ
ด าเนินการ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการ
ในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในสว่นที่เก่ียวกับการให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

4. ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์  หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
บุคคลใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดยปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไป
ตามสญัญานี ้ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผกูพนัที่
ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

 ในการนี ้แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ให้ทรัสตียงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องตอ่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชย
ความเสยีหายตามความเป็นจริง 

5. ทรัสตีไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
บคุคลใดๆจากการกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใดๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์หาก
วา่ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่โดยสจุริตและได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการก ากบั
ดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามสญัญา
นี ้และพระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้องแล้ว 
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 ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์หรือผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ตามความเป็นจริง 

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ และมี
หน้าที่จดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความ
เสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้ปวง 

7. ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคล
เดียวกันกบั ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป   

การจ ากดัความรับผิด
ของทรัสตีและการชดใช้
ความเสียหายให้แก่ 
ทรัสต ี

ความรับผิดตอ่บคุคลใดตามสญัญาซึง่ทรัสตีได้กระท าในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึง
ความรับผิดตอ่บคุคลใดอนัเกิดจากหรือที่เก่ียวกบัทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้มีจ านวน
จ ากดั โดยทรัสตีจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกดงักลา่วไมเ่กินจ านวนเงินชดใช้คา่เสยีหาย
ที่ทรัสตีจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่
พระราชบญัญัติทรัสต์ก าหนดไว้โดยเจตนา โดยไม่สจุริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง กรณีเช่นวา่นี ้ทรัสตีจะมีข้อยกเว้นความรับผิดมิได้ 

การแต่งตัง้เงื่อนไขและ
วิธีการเปลี่ยนแปลงและ
ค่าตอบแทนของทรัสต ี

1.  การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่จะต้องกระท าโดยอาศยัมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2.  เหตใุนการเปลีย่นแปลงทรัสตี ได้แก่ 

(ก)  ทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ 

(ข)  ทรัสตีถกูพิทกัษ์ทรัพย์หรือสิน้สภาพนิติบคุคล 

(ค)  ทรัสตีเลกิกิจการและช าระบญัชี 

(ง)  ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามค าสัง่พักการประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราวหรือสัง่เพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี 

(จ)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี เมื่อปรากฏว่าทรัสตี
มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือกฎหมาย และทรัส
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ตีไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้สิน้ไปได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัที่
ผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตดุงักลา่ว 

3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตามสญัญานีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้และ
ไมม่ีผลกระทบตอ่สถานะของกองทรัสต์ ทัง้นี ้เมื่อทรัสตีรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่แทนทรัส
ตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพนัตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สญัญาที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานีทุ้กประการ ทัง้นี ้ทรัสตีรายใหม่มิได้รับมาซึ่งความรับผิดต่อความเสียหาย
ใดๆ อนัเกิดจากการกระท าของทรัสตีรายเดิม   

4.  คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้

ความเป็นอิสระของทรัส
ตีและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของทรัสต ี

1. ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 
รวมทัง้ไมก่ระท าการใดที่เป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

2. หากทรัสตีมีความเก่ียวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์ในลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานีห้รือ เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบัผู้ที่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลกัษณะที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่าง
อิสระ ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระและจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้   

3. ทรัสตีจะกระท าการใดที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจท า
ให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ
ธุรกรรมดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมี
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว 
โดยบคุคลดงักลา่วไม่คดัค้านหรือคดัค้านในจ านวนที่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตาม
สญัญานีแ้ละประกาศ สร. 27/2557 

4. ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ทรัสตีต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี  ให้รวมถึงการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้อง
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สว่นที่ 2 หน้า 8-23 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

สามารถแสดงได้วา่มีกลไกที่จะท าให้เช่ือมัน่ได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม   

(ข) กองทรัสต์จะไม่เข้าท ารายการใดที่อาจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งเป็นอิสระ เช่น การซือ้อสงัหาริมทรัพย์จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตซีึง่
อาจท าให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า Due Diligence) ของผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

หน้าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  รวมทัง้ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญานี ้วตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ 
และมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่
เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) เพื่อบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่
คัดเลือกผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ก ากับและ
ตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุสมบตัิ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจน
ควบคมุดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ
หรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของ
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในวงเงินประกันภัยที่ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ตกลงร่วมกันว่า
เพียงพอและเหมาะสม  แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที่เกิดจากการที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์มีเจตนากระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อ
บคุคลภายนอกนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์
และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่ส านกังาน
ก.ล.ต. จะก าหนด 
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สว่นที่ 2 หน้า 8-24 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

การเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

1.  เหตใุนการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ได้แก่ 

(ก)  ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออก 

(ข)  ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่ เมื่อปรากฏเหตตุามที่ระบไุว้
ในสญัญา 

(ค)  ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
สัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบ (90) วนั 
ทัง้นีต้ามประกาศสช. 29/2555 

(ง)  ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบคุคลหรือช าระบญัชีหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่า
จะเป็นค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

2. ให้ทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์และขอมติ ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่หรือให้ทรัสตีเรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อถอดถอนและแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์
รายใหม ่แล้วแตก่รณี ภายในหกสบิ (60) วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามที่ก าหนด และ
แตง่ตัง้บคุคลที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสบิ (30) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
มติ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 

3. ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตีหรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่กรณีสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ด้วยนอกจากนี ้
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมต้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายหลังจากการลาออกตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญานีด้้วย 

ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญานี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความ
รอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง
กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของ
กองทรัสต์  และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การจดัการกองทรัสต์ด าเนินไปใน
ลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 
29/2555 และประกาศ กร. 14/2555   

2. ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของ
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หัวข้อ รายละเอียด 

กองทรัสต์ที่ขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์  ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์อื่นนัน้  เว้นแตก่องทรัสต์อื่นนัน้เป็นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในภาค 3 ของประกาศ ทจ. 
49/2555 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

1.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ต้องเป็น
คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรงโดย
จะเรียกเก็บได้ไมเ่กินอตัราที่ก าหนดในสญัญานี ้

2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ 

(1)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

(2)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(3)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ให้
เป็นไปตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(4)  คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ให้เป็นไปตามอตัราที่ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(5)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติให้เป็นไปตามที่จ่ายจริง 

การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญา 

1.  การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีต้้องไม่ขดัหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.  การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องได้รับมติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสัง่ของส านกังานก .ล.ต. และ
ตามมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์ 

3.  การแก้ไขสญัญานีใ้นประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชดัแจ้งคูส่ญัญาสามารถกระท าได้โดยไมต้่องขอมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีก้รณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือระเบียบ
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หัวข้อ รายละเอียด 

หรือค าสัง่ 

5.  หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานีใ้นกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเง่ือนไขเดิมและไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ประโยชน์  ให้ทรัสตีมี
อ านาจในการแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมสญัญานีไ้ด้ตามที่เห็นสมควร โดยไมจ่ าต้อง
ขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี การแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมสญัญาที่
เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญของสัญญานี  ้จะต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เกินสมควร หรือท าให้สิทธิเรียกร้องใดๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอยู่แต่
เดิมเสียไป เว้นแต่การแก้ไขในสาระส าคัญดังกล่าว จะได้รับความยินยอมจาก
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

การเลิกกองทรัสต์ ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่สามสบิห้า (35) ราย 

2.  เมื่อมีการจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัและผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อย (500) ล้าน
บาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ภายในหนึง่ (1) ปีนบัแตว่นัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

3.  กรณีมีเหตตุ้องเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์แตท่รัสตีไมส่ามารถหาผู้ที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดนบัแต่วนัที่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม
สิน้สุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ในกรณีดังกล่าวนี ใ้ห้ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์ 

4.  เมื่อมีเหตตุ้องเปลีย่นแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนัมิอาจ
หลกีเลีย่งได้และผู้มีสว่นได้เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่แล้วแต่
มิอาจแตง่ตัง้ได้ 

5.  เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
สญัญานี ้

 

8.3 ช่องทางที่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
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ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ที่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาท าการ

ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสต ี

8.4 ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถอืหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก)*1 

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 15.00*2 

ส านกังานประกนัสงัคม 11.51 

ธนาคาร ออมสิน 6.05 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5.88 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5.33 

บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 4.13 

บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 3.02 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 3.02 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2.20 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1.97 

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 58.11 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 41.89 

รวมทัง้หมด 100.00 

 หมายเหต:ุ *1 ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 
 *2 ดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน่ถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อตกลงในสญัญากระท าการ โดยจะถือและรักษาสดัส่วนการ

ถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ที่มีการ
ออกและเสนอขาย เป็นเวลา 3  ปีนบัจากวนัที่สญัญามีผลบงัคบัใช้ โดยสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์นีค้ิดเป็น
ร้อยละ 7.05 จากการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ 11 ธันวาคม 2559 และร้อยละ 7.95 
จากการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่งของกองทรัสต์ ซึง่จะครบก าหนดในวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 
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9. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็นบริษัทจ ากดัซึ่งจดทะเบียน

จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจดัการ

กองทรัสต์โดยเฉพาะ มีดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่

จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดสรุปข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี  ้

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 23 เมษายน 2557 

ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนิน 

ธุรกิจ 
ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT 

Manager) 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถอืหุ้น) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ร้อยละ 99.99) 

รายชื่อกรรมการ (1) นายก าธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ) 

(2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายก าธร ตติยกวี และนายปิยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

ทีม่า: บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
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9.2 ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.2.1 ผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

 

  
ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

1.  ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 99,997 99.997% 

2.  นายสมยศ อนนัตประยรู 1 0.001% 

3.  นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 1 0.001% 

4.  นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 1 0.001% 

 รวม 100,000 100.00% 

ทีม่า: บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

9.2.2 กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ คือ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อย

ละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และบริษัทยอ่ย

ของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่25 วา่ “กลุ่มดับบลิวเอชเอ”) โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ข้อมูลทั่วไปของลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจของกลุ่มดับบลิวเอชเอ 

 กลุม่ดบับลวิเอชเอ เร่ิมด าเนินธุรกิจหลกัในฐานะผู้พฒันาโครงการอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า 

และโรงงานให้เช่า โดยพัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ซึ่งส่วนมากจะเป็น

โครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปัจจุบันกลุ่มดับบลิวเอชเอ ได้มีการขยายขอบเขต

ผลติภณัฑ์โดยการพฒันาโครงการอาคารคลงัสินค้าให้เช่าสร้างแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) เพิ่มเติม 

โดยอยูภ่ายใต้โครงการ Warehouse Farm เพื่อให้บริการทัง้ในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความ

ต้องการของลกูค้าหลกับางกลุม่ที่มีลกัษณะเฉพาะ เช่น การส ารองพืน้ที่ต่อขยายเพื่อใช้งานในอนาคต  

และแบบ Ready-Built เพื่อรองรับฐานลกูค้ากลุ่มใหม่และเพื่อการด าเนินธุรกิจที่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้ทนัทว่งที  

                                                           
25 บริษัทที่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 
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 ทัง้นี ้นอกเหนือจากการพฒันาในเชิงคณุภาพสนิค้าและบริการแล้ว กลุม่ดบับลิวเอชเอยงัต่อยอดธุรกิจ

จากการท่ีกลุม่ดบับลวิเอชเอ ได้เข้าไปซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ และได้มาซึง่หุ้นจ านวนร้อยละ 92.88 

ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 และเพิ่มเติมสดัสว่นการถือหุ้น

เป็น จ านวนร้อยละ 98.54 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ จากการเข้าท าค าเสนอซือ้หุ้น

สามญัในสว่นท่ีเหลอืของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค. 2558 ถึงวนัท่ี 9 ก.พ. 2559   จากการเข้าไป

ซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ ดงักลา่ว ท าให้กลุม่ดบับลิวเอชเอ สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้ครบวงจร

มากขึน้ ทัง้ในด้านธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม อนัเป็นการขยายธุรกิจในแนวดิง่ (Vertical Integration) และ

ธุรกิจโรงงาน และคลังสินค้าส าเร็จรูปให้เช่า ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจในแนวราบ (Horizontal 

Integration) และยงัเป็นผลให้กลุม่ดบับลิวเอชเอ มีฐานรายได้ประจ า (Recurring income) ที่สงูขึน้

จากธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภค และธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งบริษัท เหมราชฯ ได้ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการ

ผลติไฟฟ้าชัน้น าที่หลากหลาย นบัเป็นการตอ่ยอดธุรกิจด้านพลงังานของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมใน

การพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา หรือ Solar PV Rooftop  ที่กลุม่ดบับลิวเอช

เอ ได้ร่วมทนุกบับริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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(2) โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มดับบลิวเอชเอ  

 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ข้อมูล ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2559 
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โดยกลุ่มดบับลิวเอชเอ สามารถจ าแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจการพฒันานิคม
อุตสาหกรรม (Industrial Estate) (2) ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (Logistics Properties) (3) ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภค (Utilities) และ (4) 
ธุรกิจให้บริการด้านไฟฟ้า (Power) 

1) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) 

 โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัท เหมราชฯ ได้พฒันาและบริหารจดัการโครงการนิคมอตุสาหกรรมและเขต
ประกอบการอตุสาหกรรม รวม 8 แหง่ และเหมราชโลจิสติกส์พาร์คและเหมราชอาร์บีเอฟพาร์ค รวม 
5 แหง่ ดงัตอ่ไปนี ้

นิคมอุตสาหกรรมและ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 

1) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 
2) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ แหง่ที่ 2 
3) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
4) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 
5) นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
6) เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 
7) เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง และ  
8) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 

1) เขตอตุสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จงัหวดัชลบรีุ 
2) เขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 ตัง้อยู่ในนิคม

อตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
3) เขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 3 ตัง้อยู่ในนิคม

อตุสาหกรรมอีสเทิร์นซียบอร์ด (ระยอง) 
4) เขตอตุสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ 4 จงัหวดัระยอง  
5) เขตอตุสาหกรรมโรงงานส าเร็จรูปเหมราชอาร์บีเอฟพาร์ค 1 

ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบรีุ 

2) ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Properties) 

ทัง้นี ้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการลงทนุ พฒันา และบริหารอสงัหาริมทรัพย์ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 
ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรายได้คา่เช่าและบริการ 

 โครงการที่พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) : กลุม่ดบับลวิเอช
เอด าเนินธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า 
(Built-to-Suit) โดยเน้นที่ท าเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ โดยสญัญาเช่าของ
โครงการท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของผู้ เช่าสว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวที่
มีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่า 3 ปี ทัง้นีล้กัษณะของโครงการที่ทางกลุ่มดับบลิวเอชเอรับ
พฒันา อาทิ อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงานขนาดใหญ่ 

 โครงการ Warehouse Farm : กลุม่ดบับลิวเอชเอเร่ิมพฒันาโครงการ Warehouse 
Farm ภายใต้ช่ือโครงการ Mega Logistics Center โดยโครงการ Warehouse Farm 
ของกลุม่ดบับลวิเอชเอจะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ
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ส าเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสงู โดยสว่นใหญ่ โครงการประเภท Built-to-Suit ใน 
Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตัง้แต่ 10,000 ถึง 16,000 ตารางเมตร ในขณะที่
พืน้ท่ีเช่าของโครงการสร้างแบบ Ready-Built จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพืน้ที่เช่าเฉลี่ยต่อ
อาคารตัง้แต่ 3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ 
Built-to-Suit แต่ยังคงรูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลงัสินค้าและโรงงานที่มี
คณุภาพสงูซึง่เป็นแนวทางหลกัในการด าเนินธุรกิจ โดย กลุม่ดบับลวิเอชเอได้เล็งเห็นว่า 
โครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพืน้ที่ของลกูค้าปัจจุบนั 
และเพิ่มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหม่ 

 โครงการคลังสินค้าและโรงงานส าเร็จรูป (Ready-Built Factories, Ready-Built 
Warehouses) : โครงการคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูป เป็นโครงการภายใต้บริษัท 
เหมราชฯ ซึ่งมุ่งรองรับตลาดการเข้ามาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม  SMEs จึงริเร่ิม
ผลิตภณัฑ์คลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูปภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการเร่ิมกิจการด้วยความเสี่ยงต ่า
และต้องการความยืดหยุน่ในการด าเนินธุรกิจสงู  โดยด าเนินการภายใต้ช่ือเหมราชโลจิ
สติกส์พาร์คและเหมราชอาร์บีเอฟพาร์ค  

 โครงการอื่นๆ : โครงการอื่นๆ อาเช่น โครงการที่กลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพื่อน ามาพฒันา
ปรับปรุงและให้เช่า และ โครงการอาคารส านกังานให้เช่า เป็นต้น 

(ข) ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อจ าหนา่ย 
กลุม่ดบับลวิเอชเอมีนโยบายชดัเจนในการจ าหน่ายสินทรัพย์ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้
เช่าเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาโครงการในอนาคตของกลุม่ดบับลวิเอชเออยา่งตอ่เนื่อง 
โดยที่ผา่นมา กลุม่ดบับลิวเอชเอจ าหน่ายให้เข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ (“WHAPF”) ต่อมาภายหลงักฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มดับบลิวเอชเอจึงพิจารณาจัดตัง้และ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์เข้าสูท่รัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ 
พรีเมี่ยม โกรท (“WHART”) ด้วย 

(ค) ธุรกิจการลงทนุและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 
กลุ่มดับบลิว เอชเอมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ (WHAPF) และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (WHART) ในสดัสว่น
ไมเ่กินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่สม ่าเสมอ 
อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (WHAPF) และทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ (WHART) นัน้จะขึน้อยูก่บัความต้องการใช้เงินลงทนุ และจ านวนเงินที่ระดม
ทุนได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนัน้ กลุ่มดับบลิวเอชเอยังได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการ
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ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ท าให้บริษัทฯมีรายได้ประจ าจากคา่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์
ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตอนั
ใกล้ 

(ง) ธุรกิจการบริหารและจดัการกองทรัสต์ 
กลุม่ดบับลิวเอชเอ ได้จดัตัง้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยเพื่อด าเนินธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์  โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับ
คา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรัสต์ นอกจากนี ้บริษัทจดัการกองทรัสต์ ยงัจะได้รับ
คา่ธรรมเนียมในการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิตามมลูคา่ทรัพย์สนิอีกด้วย 

3) ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities) 

กลุม่ดบับลวิเอชเอ ด าเนินธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภค (Utilities) ภายใต้บริษัท เหมราชฯ ซึ่ง
เป็นผู้ ให้บริการจ าหน่ายน า้ดิบ (Raw Water) น า้เพื่อการอตุสาหกรรมในรูปแบบ Clarified Water 
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมในรูปแบบ Potable Water ให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมทัง้ 8 แห่ง
แต่เพียงเจ้าเดียว โดยเป็นการให้บริการผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท เหมราช วอเตอร์ จ ากัด และ 
บริษัท เหมราช คลนี วอเตอร์ จ ากดั   นอกจากนี ้บริษัท เหมราชฯ ยงัให้บริการระบบระบายน า้เสีย
และระบบบ าบดัน า้เสียจากโรงงานต่างๆ ในนิคมอตุสาหกรรม โดยน า้เสียจะถกูระบายมาตามท่อ
ระบายน า้เสีย และเข้าบ่อพกัน า้ที่ฝังไว้ใต้ดินตามแนวถนน แล้วมาลงที่โรงบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง 
(Central Waste Water Treatment Plant) เพื่อท าการบ าบดัน า้เสียจนมีคุณภาพน า้ทิง้ได้ตาม
มาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรมก่อนที่จะระบายน า้ทิง้หรือน าไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่ไป  

ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคดงักลา่วนบัเป็นการสร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) ที่
ส าคญัให้กบับริษัท เหมราชฯ และกลุม่ดบับลิวเอชเอ โดยมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตามการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการ
เพิ่มจ านวนของผู้ประกอบการ ตลอดจนการเพิ่มจ านวนโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการในบริเวณนิคม
อตุสาหกรรม 

4) ธุรกิจให้บริการด้านไฟฟ้า (Power) 

กลุ่มดับบลิวเอชเอ สามารถจ าแนกธุรกิจให้บริการด้านไฟฟ้า  (Power) ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั 
กลา่วคือ ธุรกิจลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวเนื่องกบัการให้บริการด้านไฟฟ้าส าหรับนิคมอตุสาหกรรม โดย
ให้บริการผา่นบริษัท เหมราชฯ และธุรกิจลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ในโครงการคลงัสนิค้า และศนูย์กระจายสินค้าของกลุม่บริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ธุรกิจลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวเนื่องกบัการให้บริการด้านไฟฟ้าส าหรับนิคมอตุสาหกรรม 
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บริษัท เหมราชฯ ด าเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการด้านไฟฟ้าส าหรับ
นิคมอตุสาหกรรม ทัง้ในโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Produer : 
IPP) โดยเข้าถือหุ้นร่วมกบักลุม่บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และโรงไฟฟ้าประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Produer : SPP) โดยเข้าถือหุ้นร่วมกบักลุม่บริษัท บี.
กริม เพาเวอร์ จ ากดั และกลุม่บริษัท กลัฟ์ เจพี จ ากดั ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2558 บริษัท เหมราชฯ มี
โรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จ านวน 4 แหง่ จ าแนกเป็น โรงไฟฟ้า IPP จ านวน 3 
แหง่ และโรงไฟฟ้า SPP จ านวน 1 แหง่ คิดเป็นจ านวนก าลงัการผลติสทุธิปรับปรุงตามสดัสว่น
การถือหุ้น 317.6 เมกะวตัต์ (จากจ านวนก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 1,652 เมกะวตัต์)   

 
(ข) ธุรกิจลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

ธุรกิจลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

เป็นธุรกิจที่กลุม่ดบับลวิเอชเอ ได้ริเร่ิมขึน้ในปี 2556 เนื่องจากกลุม่ดบับลวิเอชเอ เลง็เห็นวา่

ธุรกิจดงักลา่วมีศกัยภาพในการเติบโตสงู มีแหลง่รายได้ที่แนน่อนและมัน่คงในระยะยาวโดยที่

มีความเสีย่งต า่ สามารถสร้างมลูคา่เพิม่โดยตอ่ยอดจากธุรกิจหลกั และยงัสอดคล้องกบั

ปณิธานของกลุม่บริษัทฯ ในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมภายใต้แนวคดิพลงังานสเีขียว (Green 

Energy) โดยทีก่ลุม่ดบับลวิเอชเอ ได้ด าเนินการติดตัง้แผงโซลาร์บนหลงัคาอาคารคลงัสนิค้า 

ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงานท่ีมีอยูเ่ดิมและสามารถรับรู้รายได้ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา 

นอกจากนี ้แผงโซลาร์ยงัชว่ยสร้างคณุประโยชน์เพิ่มเติมให้กบัผู้ เชา่ เนื่องจากแผงโซลาร์จะท า

หน้าที่เป็นฉนวนกนัความร้อนอีกชัน้หนึง่ให้กบัหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า  

(3) สรุปข้อมูลส าคัญและลักษณะการด าเนินธุรกิจของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และกลุ่ม

ดับบลิวเอชเอ (ที่มา: รายงานประจ าปี 2558 ของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่) 

(3.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000082 

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 23 เมษายน 2555 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัพรีเม่ียม 

ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ทุนจดทะเบียน 1,567,773,018.60 บาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,432,243,007.70 (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2559) 
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ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถอืหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก) 

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 19.60 

นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 11.34 

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 7.70 

นายสมยศ อนนัตประยรู 7.62 

นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 6.11 

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 5.74 

UBS AG HONG KONG BRANCH 2.95 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั - HEDGING FOR OTC PRODUCT 2.91 

นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกลุ 2.11 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 2.05 

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 68.13 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 31.87 

รวมทัง้หมด 100.00 

ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริษัท 

4. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริษัท 

5. นายสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมการบริษัท 

6. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริษัท 

7. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการบริษัท 

8. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการบริษัท 

9. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการบริษัท 

10. นายพิชิต อคัราทิตย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นาย สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

12. ดร.กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

13. นาย อภิชยั บญุธีรวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทีม่า: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม-31 ธนัวาคม 

เว็บไซต์ www.wha.co.th 

(3.2) บริษัทย่อย  

 (3.2.1)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัพรีเม่ียม 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต า บลเทพารักษ์ อ า เภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115546001801 

ทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 260,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

 
 (3.2.2)  บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ระดบัพรีเม่ียม 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต า บลเทพารักษ์ อ า เภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115549006111 

ทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 310,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

 (3.2.3)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT 

Manager) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต า บลเทพารักษ์ อ า เภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

http://www.wha.co.th/
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ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 

 (3.2.4)  WHA Corporation (International) Company Limited 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่  
เลขทะเบียนบริษัท 125698 

ทุนจดทะเบียน USD 10,000 

มูลค่าที่ตราไว้ 1 USD ตอ่หุ้น 

 (3.2.5)  WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ UNIT 903A, 9/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD WANCHAI 

HONG KONG 

เลขทะเบียนบริษัท 2163668 

ทุนจดทะเบียน USD 10,000 

มูลค่าที่ตราไว้ 1 USD ตอ่หุ้น 

 (3.2.6)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง สมทุรปราการ 

เลขทะเบียนบริษัท 0115558003005 

ทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20,000,000,000 

มูลค่าที่ตราไว้ 25 บาทตอ่หุ้น 

 (3.2.7)  บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ พฒันานิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ

สะดวก และพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานส าเร็จรูปเพื่อเช่าและ

ขายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 9 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000676    
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ทุนจดทะเบียน 6,000,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,882,074,476.40   

มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาทตอ่หุ้น 

 (3.2.8)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิง้ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ เพ่ือด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการศนูย์บริการระบบข้อมลูสารสนเทศ และ

ธุรกิจด้านดิจิตอล 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

  (3.2.9)  PT WHA Corporation (International) Indonesia 

ประเภทธุรกิจ เพ่ือลงทนุและประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง สมทุรปราการ 

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 เหรียญสหรัฐ 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น 

(3.3) บริษัทร่วมทุน 

(3.3.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ผู้พฒันาโครงการคลงัสินค้า และศนูย์กระจายสินค้า ระดบัพรีเม่ียม 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115556021936 

ทุนจดทะเบียน 768,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 383,750,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 

(3.3.2) กลุ่มดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

หลงัคา 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 
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บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 
(บาท) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จ ากดั 11,500,000 11,500,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 2 จ ากดั 1,000,000 250,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จ ากดั 14,500,000 14,500,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 4 จ ากดั 1,000,000 250,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 5 จ ากดั 1,000,000 250,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จ ากดั 14,500,000 14,500,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 8 จ ากดั 100,000 100,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 9 จ ากดั 100,000 100,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 10 จ ากดั 15,500,000 3,875,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 16 จ ากดั 100,000 100,000 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จ ากดั 16,000,000 16,000,000 

(3.4) การลงทุนอื่นที่กลุ่มดับบลวิเอชเอ มีสทิธ์ิความเป็นเจ้าของร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 (3.4.1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ แฟคทอร่ีแอนด์

แวร์เฮ้าส์ฟันด์ 

ประเภทธุรกิจ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า โรงงาน 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กทม. 10400 
ทุนจดทะเบียน 13,560,600,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 9,390,600,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หน่วย 

 (3.4.2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรี

เมี่ยม โกรท 

ประเภทธุรกิจ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า  

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต า บลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ทุนจดทะเบียน 6,370,624,927.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 6,370,624,927.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2559 
9.4454  บาทตอ่หน่วย 

ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักลุม่ดบับลิวเอชเอได้จาก  www.wha.co.th และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ที่ www.set.or.th 

http://www.wha.co.th/
http://www.set.or.th/


หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 9-14 

 

9.3 โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และบคุลากร ซึ่งมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบหลกัในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยสามารถพิจารณา

ตามสายการบงัคบับญัชาและการรายงานได้ดงันี ้

 

  

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ 

สนับสนุนปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

นายธนภทัร อนนัตประยรู 

 

 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

ผู้จัดการ 

นายรชต ตราชวูณิช และ

นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 

ผู้ ช่วยผู้จัดการ 

นางสาวประไพพรรณ ฝงูวาณิช 

ฝ่ายก ากับตรวจสอบ บริหาร 

 และจัดการความเส่ียง 

ผู้จัดการ 

นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

(1) นายก าธร ตติยกว ี

(2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

กรรมการอิสระ 

(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

หน้าที่หลัก 

จดัการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ

การเปิดเผยข้อมลู รับเร่ืองร้องเรียน 

และสนบัสนนุการปฏบิตัิงานทัง้หมด 

หน้าที่หลัก 

ก าหนดกลยทุธ์และแผนงานตาม

นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

และด าเนินการเพื่อจดัหา

ผลประโยชน์และวางแผนการลงทนุ 

หน้าที่หลัก 

ก าหนดกลยทุธ์ตามนโยบายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และก ากบัดแูล

และจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวกบัการ

บริหารจดัการและการลงทนุ 

 

แผนกบัญชี 

ผู้จัดการแผนก 

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

นางมริสา คอนด์จี เอ็นดองโก้ 

 

แผนกธุรการ/สนับสนุนปฏิบัติงาน 

ผู้จัดการแผนก 

นายธนภทัร อนนัตประยรู 
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คณะกรรมการบริษัทฯ 

นายก าธร ตติยกว ี

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มอี านาจลงนาม) 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั Bridgeport Connecticut ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

ต าแหน่ง กรรมการ(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาอสงัหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลยั City สหราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• จัดการ จัดหา  ศึกษาความเป็นไปได้  และวิ เคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุ 

• ศกึษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ ในการพฒันาโครงการใหม่ 
• วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการลงทนุ 

โดยท างานในต าแหนง่: 

 Investment Officer บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2551 ถึง พ.ศ. 2552 

 Assistant Fund Manager ส านกังานประกันสงัคม ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 
2556 

 Senior Manager Business Development บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั California State ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ผู้บริหาร 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

ต าแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาอสงัหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลยั City สหราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• จัดการ จัดหา  ศึกษาความเป็นไปได้  และวิ เคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุ 

• ศกึษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ ในการพฒันาโครงการใหม่ 
• วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการลงทนุ 
โดยท างานในต าแหนง่: 
 Investment Officer บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 

2551 ถึง พ.ศ. 2552 
 Assistant Fund Manager ส านกังานประกันสงัคม ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 

2556 
 Senior Manager Business Development บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

นายธนภทัร อนันตประยรู 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• ส ารวจ จดัการ จดัหา จดัซือ้ ประเมินคณุภาพและศกัยภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุ 
โดยท างานในต าแหนง่: 
 ผู้จดัการฝ่ายประสานงาน บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จ ากดั ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง 
พ.ศ. 2550 

 ผู้จดัการฝ่ายประสานงาน บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ากดั ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2549 ถึง พ.ศ. 2554 

 รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 

 ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล 
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

นายรชต ตราชูวณิช 

ต าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาบริหารงานและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยั Heriot-
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Watt สหราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• วิเคราะห์และประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ให้ค าแนะน า รวมถึงท าการส ารวจและวิเคราะห์
ตลาดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึการติดตอ่กบัลกูค้าและก าหนดคา่บริการ 

โดยท างานในต าแหนง่: 

 เจ้าหน้าที่ประเมิน บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2553 
ถึง พ.ศ. 2556 

 เจ้าหน้าที่ประเมินอาวโุส บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ในชว่งระหวา่ง พ.ศ. 
2556 ถึง พ.ศ. 2557 

 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั ตัง้แต ่พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์ 

ต าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• บริหารและหาผู้ เช่าอาคารส านกังาน พืน้ท่ีร้านค้าและที่พกัอาศยัในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 
จดัท าแผนงบประมาณประจ าปี และควบคมุการท างานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยท างานในต าแหนง่: 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัท เอช ที อาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2537 ถึง 2546 

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเรียลตี ้คอมเพล็กซ์ จ ากัด ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2546 ถึง 2551 

 ผู้ช่วยผู้ จัดการฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ริมเพดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 ถึง 2555 

 ผู้จดัการฝ่ายบริการงานเช่าและปฏิบตัิการ บริษัท เอ็ม เจ อาร์ ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ ากดั ในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559 

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจบุนั 

นาวสาวประไพพรรณ ฝูงวานิช 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการวิเคาระห์การลงทนุ) มหาวิทยาลยั Aston สหราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนหรือการ
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

• วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้ค าแนะน า รวมถึงท าการส ารวจและวิเคราะห์
ตลาดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการติดตอ่กบัลกูค้าและก าหนดคา่บริการ 

• วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและโครงการเบือ้งต้นเพื่อน าเสนอเง่ือนไขการปล่อยสินเช่ือ
ส าหรับโรงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 
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โดยท างานในต าแหนง่: 

 เจ้าหน้าที่ประเมิน บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2553 
ถึง พ.ศ. 2556 

 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความสมัพันธ์ลูกค้า ธนาคาร ทิสโก้ ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มลกูค้า
บรรษัท ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 

 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั ตัง้แต ่พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 

โดยกรรมการและผู้บริหารซึ่งมีอ านาจในการจัดการบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ทัง้นี ้

รายละเอียดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการอิสระ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ฝ่ายงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง จะเป็นไปตามคูม่ือระบบการท างานและระบบควบคมุภายใน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.   

9.3.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

นายก าธร ตติยกวี และนายปิยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

9.3.2 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทส าคญัหลกัในการให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์  ภารกิจ กลยทุธ์ ทิศทาง

และก าหนดนโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกบัการด าเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

ก าหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมองค์กร   ก ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานของ บริษัทฯ และพนกังานในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตของสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ  มติของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับ

การด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

(1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการของ
บริษัทฯ และมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) 
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(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ และกองทรัสต์ภายใต้การก ากบัดแูลของทรัสตี 
รวมทัง้ก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจระยะยาว จดัระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และก ากบั
ดแูลนโยบายในการด าเนินธุรกิจ อาทิเช่น การลงทนุของกองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์ ร่าง
งบประมาณประจ าปีและแผนธุรกิจของกองทรัสต์ พิจารณาปัจจยัความเสีย่งที่อาจสง่ผลตอ่การจดัหา
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ผลการด าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ และพิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

(3) ด าเนินการตดิตาม รวมถงึให้ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้การปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานชว่ยให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและกฎระเบียบวา่ด้วยการท าหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) ติดตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงให้
ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถ
จดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน รวมถึงระบบการ
ท างานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการท าหน้าทีเ่ป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) พิจารณา ติดตาม และด าเนินการท่ีจ าเป็นในการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธรุกิจ
อยา่งสม า่เสมอ 

(7) พิจารณา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถงึการให้ค าแนะน าที่จ าเป็น 

เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่ง
หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วจะไมร่วมถงึการมอบอ านาจ หรือการ
มอบอ านาจชว่งที่ท าให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนเองหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาตดัสนิใจลงทุนและการบริหารจดัการกองทรัสต์เพือ่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศ หรือข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

(ข) การลงทนุหรือได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่ มเติมและมีการจัดหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว   คณะกรรมการ
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บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและท าให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบ

ข้อมลูที่เก่ียวข้องและประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ รวมทัง้ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง

กลา่วคือ 

(1) ในด้านสาระของรายการเป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 

(1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  (ถ้ามี) อยู่ใน

อตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

(1.5) ผู้ ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

(2) ในด้านระบบในการอนมุตัิต้องผา่นการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่ามิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั

กบับริษัทฯ 

 (2.1.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่า เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

(2.1.2) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 

10 (สบิ) ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(2.1.3) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 

30 (สามสบิ) ขึน้ไป ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้อง

ได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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(2.2) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

บริษัทฯ  

 (2.2.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี ว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  

(2.2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาท หรือ

ตัง้แต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(2.2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึน้ไป 

หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ  จะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็น

เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง 

ในกรณีที่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมี

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

(ข) การจัดซือ้จัดจ้างของบริษัทฯ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือระบบการท างานและระบบ

ควบคมุภายใน  

(10) พิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศ หรือข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะต้องพิจารณาและท าให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ต้องจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินและจะกระท า

โดยเปิดเผย และมีสาระของรายการและมีระบบในการอนมุตัิตามที่ได้ระบขุ้างต้นด้วย 
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(ข) การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที่เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน

เร่ืองการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัที่ระบไุว้ใน (ก) แล้ว ยงัจะต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตจุ าเป็น

และสมควร โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(1) เป็นการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบก าหนด 1 (หนึ่ง) ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์

ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

(2) เป็นการจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม 

9.3.3 กรรมการอิสระ 

(1) ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิ

อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 (หนึง่) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบั

รวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ด้วย) 

(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยใน

ล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการราย

อื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้

มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอยา่งอิสระ 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
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ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 (สอง) ปี  

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของ

บริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 (สอง)ปี  

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ)  พร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

ฯ และพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร 

(ญ) สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่ส าคญัของ บริษัทฯ 

(ฎ) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรับ 

(ฏ) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร

ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฐ) ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจเงินทนุธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคาร

พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิด

เก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี

ลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 
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(ฑ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษัทฯ   

(2) ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีกระบวนการ

จัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ให้มีความ

ถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา 

(ข) พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการท างานท่ีเหมาะสมในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อให้

มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์  

(จ) พิจารณาและรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ค าแนะน าที่จ าเป็นในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายการที่เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

กองทรัสต์ 

(2) จดุออ่นและสิง่ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบ

การท างานในการท าหน้าที่ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และการรายงานความ

คืบหน้าในการแก้ไข 

9.3.4 การประชุมคณะกรรมการ 

(1) องค์ประชมุและการออกเสยีงลงมติ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครัง้ องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าประชุมด้วย

ตนเองเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมติทัง้ปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รับ

คะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และในการออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการนัน้ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ๆ ด้วย

เช่นกนั  
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดง

ความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม โดย

บริษัทฯ จะจัดท าบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจัดเก็บต้นฉบบั

ร่วมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจดัเก็บส าเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค 

เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทกุไตรมาส อย่างน้อยไตรมา

สละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและอนมุตัิการด าเนินการที่จ าเป็น

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผลประกอบการของทางบริษัทฯ และกองทรัสต์ 

(ข) ร่างงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจของกองทรัสต์ที่ได้

จัดท าขึน้โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ค) ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่ก าหนดขึน้โดยบริษัทฯ 

ด้วยความร่วมมือและสนบัสนนุจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหาผลประโยชน์ให้แก่

กองทรัสต์ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

และอปุสรรคดงักลา่ว 

(ง) แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงหรือเหตอุื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ 

(จ) ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ อนัได้แก่ ฝ่ายก ากับตรวจสอบ บริหารและ

จดัการความเสี่ยง ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสนบัสนุน

การปฏิบตัิงาน รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน และแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและอปุสรรคดงักลา่ว 

(ฉ) แนวทางในการด าเนินการรับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ซึง่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ช) จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ในการท าหน้าที่ใน

ฐานะ ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข 

(ซ) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับการ 

ด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(ฌ) เร่ืองใดๆ ก็ตามที่ต้องมีการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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(ญ) เร่ืองอื่นใดที่ส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯและกองทรัสต์  

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการมีสว่นได้

เสียที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ และบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี

นโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลกัการว่า การตดัสินใจด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ และการด าเนินงานของบคุลากรทกุคนของบริษัทฯ จะต้องท าเพื่อ

ผลประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์เทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ นอกจากนี ้ทัง้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัมีหน้าที่ต้องรายงานการมีสว่นได้เสีย

ของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของกองทรัสต์

หรือบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการมีส่วนได้เสียของผู้ ที่เก่ียวข้องในรายการ

ดงักลา่ว  

บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในข้อนีใ้ห้มีความหมายตามมาตรา 

89/1 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม ได้แก่ 

(ก) กรณีบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเป็นบคุคลธรรมดา ให้หมายความถงึ คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุ

ธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร  

(ข) กรณีบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเป็นนิติบคุคล ให้หมายความถึง นิติบคุคลที่คู่สมรส บตุร หรือ

บตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของของกรรมการและผู้บริหารมีอ านาจควบคมุ  

ค าวา่ “มีอ านาจควบคมุ” หมายถึง การมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ  

(1)  การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวน

สทิธิออกเสยีงทัง้หมด หรือ  

(2)  การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง 

ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ  

(3)  การมีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ ตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทัง้หมด ไมว่า่โดยตรงโดยอ้อม 

9.4 การแบ่งฝ่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานในผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.4.1 จ าแนกตามรายละเอียดของงาน 

บริษัทฯ ได้รับการจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะประกอบธุรกิจการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตาม  พ.ร.บ.ทรัสต์ 

เป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 3 ฝ่ายหลัก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ จัดการ
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กองทรัสต์ของบริษัทฯ เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

และกฎหมาย รวมถึงกฎ  และ/หรือ ระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ฝ่ายงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย สามารถสรุปได้ดงันี  ้

ฝ่ายก ากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเสี่ยง 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

 ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือก ากบัการดแูล
บริหารและจดัการความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการและ
การลงทนุของกองทรัสต์ ให้เป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 ดแูลและป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์
กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง   

 จดัโครงสร้างองค์กรและแนวทางการ
ด าเนินการเพือ่รักษาประโยชน์ที่ดี
ที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมเม่ือเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ 

 ดแูลให้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้ที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงาน
ที่ปฏิบตัแิละปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ประเมินผลงานและการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากร 

 ตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทรัสต์วา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
หรือไม ่เพื่อท าให้มัน่ใจวา่กองทรัสต์
และบคุคลที่เก่ียวข้องทราบถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

 การพิจารณาและอนมุตัิรายจ่าย
พิเศษหรือรายจา่ยนอกงบประมาณ  
 

 ก าหนดแผนงานและกลยทุธ์ และ
ด าเนินงานเพ่ือจดัหาผลประโยชน์
รวมถึงการดแูลบริหารกองทรัสต์ 

 วางแผนคดัเลือกและพิจารณาวาง
แผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทนุใน
ทรัพย์สินอ่ืน  

 จดัให้มีการด าเนินการตรวจสอบหรือ
สอบทานข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะลงทนุ  

 ด าเนินการคดัเลือกผู้ประเมินมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

 วางแผนกลยทุธ์ในการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

 วางแผนการตลาดและสง่เสริมการ
ขายการประชาสมัพนัธ์  

 ก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนได้ตามเป้า  

 จดัการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
กบัการลงทนุของกองทรัสต์ 

 จดัท าประมาณการรายได้และ
คา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ 

 ดแูลเก่ียวกบันโยบายและการกู้ยืม
เงินของกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

 ควบคมุดแูลและตรวจสอบการ
ท างานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ดแูลการใช้ประโยชน์ การรักษา
ความสะอาดและความปลอดภยั
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์  

 ดแูลผู้ เชา่และผู้ ใช้บริการ   

 ดแูลการจดัเก็บคา่เชา่และคา่บริการ
พืน้ที่ให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง  

 จดัท าและเปิดเผยข้อมลูตอ่
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ 
ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
คูส่ญัญา ตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมาย ประกาศที่
เก่ียวข้อง หรือสญัญาตา่งๆ เชน่ การ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
จดัท ารายงานประจ าปีและแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปีของ
กองทรัสต์ รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์และกองทรัสต์   

 ติดตอ่และดแูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 ควบคมุติดตามประสานงานและ
ดแูลงานที่ได้มีการมอบหมายให้
จดัท าและด าเนินการโดยผู้ ให้บริการ
ภายนอก (งานที่มีการ outsource) 
เชน่ การจดัเตรียมเอกสารงานด้าน
นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และ
การจา่ยผลประโยชน์ เป็นต้น 

 การรับข้อร้องเรียนและการ
ด าเนินการกบัข้อพิพาท  

 การควบคมุดแูลทรัพย์สนิ 

 การจดัเก็บข้อมลูเอกสารและ
หลกัฐานเก่ียวกบักองทรัสต์ 

 งานสนบัสนนุการปฏบิตัิงาน เชน่ 
การบริหารงานบคุคล การจดัการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ การบริหารงานทัว่ไป 
การจดัซือ้จดัจ้าง 
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ฝ่ายก ากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเสี่ยง 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

 ดแูลจดัการคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์
ให้มีประสิทธิภาพ 

 ดแูลจดัหาบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญ
เพ่ิมเติม 

 จดัอบรมและพฒันาองค์ความรู้ของ
บคุลากรเพื่อการบริหารจดัการ
กองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

9.4.2 จ าแนกตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์  

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บริษัทฯ มี
คณุสมบตัิเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีระบบงานตามข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้องซึง่ประกอบด้วย  

(1) ระบบการบริหารจดัการความเสีย่งเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรัสต์  
(2) ระบบป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(3) ระบบการติดตามดแูลให้บคุลากรมีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  
(4) ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์   
(5) ระบบการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ และ  

(6) ระบบการควบคมุภายในและด าเนินงานเก่ียวกบัข้อร้องเรียนและข้อพิพาท 

โดยในแตล่ะระบบจะมีระบบงานยอ่ย ดงัมีรายละเอียดดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายก ากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเสี่ยง 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

 ระบบการตดิตามและก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานของ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ระบบการพิจารณาและอนมุตัิ
รายจา่ยพิเศษหรือรายจา่ยนอก
งบประมาณ 
 

 ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและ
คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ระบบและขัน้ตอนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ระบบการตดิตามการจดัเก็บรายได้คา่
เชา่และคา่บริการโดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

 ระบบการตดิตามและประเมินคา่ใช้จา่ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  

 ระบบการจดัท างบประมาณรายรับและ

 ระบบการควบคมุดแูลทรัพย์สิน 

 ระบบการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัผู้จดัการกองทรัสต์และ
กองทรัสต์ตามสญัญาตา่งๆ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 ระบบการควบคมุและดแูลงานที่ได้มี
การมอบหมายให้ด าเนินการโดยผู้
ให้บริการภายนอก (Outsourcing) 

 ระบบการจดัซือ้จดัจ้าง  

 ระบบการจดัเก็บข้อมลูเอกสารและ
หลกัฐานเก่ียวกบักองทรัสต์ 
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ฝ่ายก ากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเสี่ยง 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

รายจา่ยของกองทรัสต์  ระบบการรับข้อร้องเรียนและการ
ด าเนินการกบัข้อพิพาท    ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและคดัเลือกการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ระบบและขัน้ตอนการสอบทานรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ (Appraisal 
Report) 

 ระบบการตดิตามวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 การให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี   

 ระบบในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

o การเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

o การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทรัสต์ 

o การติดตามประเดน็เก่ียวกบัการแข่งขนัทางธุรกิจ 

o การติดตามประเดน็เก่ียวกบัความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

o การเปิดเผยสว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บคุคลที่เป็นคูค้่ากบักองทรัสต์  

 ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ระบบและขัน้ตอนการพิจารณา คดัเลอืกและวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

 ระบบควบคมุการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์   

 ระบบและขัน้ตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ระบบควบคมุการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ระบบการควบคมุการรับช าระรายได้และการช าระคา่ใช้จา่ย  

 

9.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการ

ลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์และควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้การก ากบัดแูลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี  ้

9.5.1 หน้าที่โดยทั่วไป 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความ

ระมดัระวงัซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้

เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุนและมติของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยรวม 
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(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

(ข) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส าคัญและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการ

ตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจนไม่บิดเบือนและไม่

ท าให้ส าคญัผิด 

(ค) ไม่น าข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อ

ตนเองหรือท าให้เกิดความเสยีหายหรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบตัิที่เป็น

ธรรมและเหมาะสม 

อนึง่ เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์อนัอาจ

เกิดขึน้ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงที่

จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และหาก

มีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่

จะท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของ

กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์จดัการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์

ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกันกบัทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์อื่นนัน้ 

(จ) ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ

ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดย

สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน

ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สัง่การ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการ

ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดดงักลา่ว 
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(ฉ) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีหรือส านกังานก.ล.ต. 

ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมี

นยัส าคญัหรือข้อมลูอื่นท่ีควรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ให้รวมถึงหน้าที่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จัดท าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การ

ควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะ

ตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องให้ความร่วมมือในการน าสง่

ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เ ข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของ

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที่มัน่ใจ

ได้วา่ผู้จดัการกองทรัสต์ไมป่ฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์หรือไมรั่กษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจดัตัง้ทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องจัดสง่ข้อมูล

และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธีการปล่อยเช่า การ

จัดหาและการจัดเก็บรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

สญัญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และบริษัท หรือบคุคลต่างๆ เป็นต้นเพื่อให้ทรัสตี

น ามาวางแผนปฏิบัติงานในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการการ

ควบคมุภายในและการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือการ

ปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในวงเงินที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

(4) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่ายจ่ายโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือการเข้าท าสญัญาที่

เก่ียวเนื่องกับอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคบัได้ตาม

กฎหมาย 

(ข) ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยอยา่งน้อยต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ ก่อน

รับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อ

กองทรัสต์แล้วแตก่รณี 

(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และการตรวจสอบและสอบทาน  (การท า Due 

Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทุน

และทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนดตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ อาจเกิดจากการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ พร้อมทัง้จดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย

ทัง้นีค้วามเสีย่งดงักลา่ว ให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการพฒันา

หรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการกอ่สร้างลา่ช้า

และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

(5) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้  

ทรัสต์ 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์

ตามเหตแุละกระบวนการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(7) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการและให้ความร่วมมือตามที่

จ าเป็นเพื่อให้การสง่มอบงานแก่บคุคลที่จะเข้ามาปฏิบตัิหน้าที่แทนส าเร็จลลุว่งไป 

(8) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ด าเนินการให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา 

(ข) ไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่ วม

พิจารณาในเร่ืองนัน้ 

(9) ผู้ จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดตาม

กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชีและสง่งบการเงินดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนบั

แตว่นัสิน้รอบปีบญัชีโดยงบการเงินท่ีจดัท านัน้ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชี

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. 

(10) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ซึ่งรวมถึงข้อมลูตามมาตรา  56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 
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(11) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อทรัสตี ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการ

จัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ชีแ้จงจัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวข้อง

ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่ หรือ ร้องขอ 

(12) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสยัในความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในการพิจารณาคดัเลือกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลกัทรัพย์และบริการอื่นใด

ให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ

พนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์ รับคา่นายหน้าหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้จากการให้บริการ (Soft 

Commission) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิมหรือ ผู้สนบัสนุน  (Sponsor) 

ผู้ขายหลกัทรัพย์ ผู้ให้บริการ หรือบริษัทนายหน้า เป็นรายได้หรือประโยชน์ของตนเอง 

(13) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคล

ที่เก่ียวข้องของผู้จัดการกองทรัสต์จากบริษัท หรือบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ ไว้ในหนงัสือชีช้วน 

แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสอืเชิญประชุม เพื่อขออนมุตัิท ารายการต่างๆ และรายงานประจ าปีของ

กองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุน และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จัดการ

กองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมตา่งๆ เพื่อกองทรัสต์และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

สว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ผู้ค า้ประกัน หรือได้รับ

การค า้ประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารเป็นกลุม่เดียวกนั การให้หรือ

รับบริการการซือ้ขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

9.5.2 หน้าที่ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

(1) เพื่อให้การดแูลและบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่

จดัให้มีระบบงานท่ีมีคณุภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อยา่งครบถ้วน  

(2) บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และดแูลรักษาประโยชน์ของผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 

(3) คดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องบนัทกึและจดัเก็บข้อมลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคดัเลือก

การตรวจสอบและการตดัสินใจที่จะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้แก่กองทรัสต์ไว้

ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทนุให้

ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
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(4) ด าเนินการต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สินของ

กองทรัสต์อยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เช่น 

(ก) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกบัข้อผกูพนัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ข) ก าหนดวงเงินกู้ยืมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคมุไม่ให้เกินที่

ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ค) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทรัสต์ 

(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(จ) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

(ฉ) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้ มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์และประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและ

เหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิมเพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหา

ผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไมน้่อยกวา่เดิม 

(ช) จดัให้มีการวางแผนการจดัสดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่า (Tenant Mix) และผู้ใช้บริการ 

(ซ) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าและผู้ใช้บริการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใช้บริการ 

(ฌ) ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(ญ) จดัการและบริหารพืน้ท่ีให้เช่า เช่น ควบคมุดแูลการปลอ่ยเช่าพืน้ที่ การเจรจาต่อรองกบัผู้ เช่า

เก่ียวกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรือราคาปลอ่ยเช่า การบอกเลกิหรือตอ่อายสุญัญาเช่า 

เป็นต้น 

(ฎ) ประเมินผลการปลอ่ยเช่าในอดีตเพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปลอ่ยเช่าและการให้บริการ จดัท า

สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการให้เหมาะสมและประเมินผลความถกูต้องของการติดตาม

เรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพื่อบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือตดัหนีส้ญูหรือบนัทึกหนี ้

สญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู) 

(ฏ) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น 

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 
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(ฐ) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหารบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิ่งปลกู

สร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(5) ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิโดยถูกต้องในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนใน

กรรมสิทธ์ิหรือลงทุนในสิทธิการเช่า รวมทัง้สญัญาต่างๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สญัญา มีการจดัท า

โดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บังคับได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา

ดงักลา่ว 

(6) จัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือชีช้วน รายงานประจ าปีของ

กองทรัสต์ งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลใช้บงัคบักบักองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเก็บรักษาข้อมลูและเอกสาร

ดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี นบัแต่วนัที่

มีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

(7) จดัท าและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจ าปีและข้อมูลอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาด

หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึง กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องในการจดัท าและเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้หาข้อมูลที่ ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูที่เปิดเผยใน

แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีช้วน หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณาประกาศ

ตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความถกูต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมลูส าคญั 

และได้ให้ข้อมลูที่เพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุแล้วรวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบงัคบั

ที่เก่ียวข้องแล้ว 

(8) ดูแลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในการ

อนุมตัิเร่ืองต่างๆ รวมทัง้ได้รับข้อมูลนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ควบคมุดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคับของตลาด

หลกัทรัพย์ 
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(10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ  (90) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุง

แล้วของรอบปีบญัชี ซึง่หมายความรวมถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ (ซึ่งสามารถ

หกัการช าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด 

(ถ้ามี)) โดยจะจ่ายภายในเก้าสบิ (90) วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนนัน้แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่จะไม่

จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

9.5.3 หน้าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 

Manager) 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วยความ

รอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้ก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอ เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

ตลอดจนควบคมุดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่และความ

รับผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญานี ้พระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยต้องด าเนินการอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไปลงทนุ เช่น 

ดแูลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์

ต้องจดัให้มีการด าเนินการอยา่งน้อยในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(ก) มีการประเมินและวิ เคราะห์ประสบการณ์ช่ือเสียงและผลงานในอดีตของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในเร่ืองความสามารถในการจัดหาผู้ เช่า ผู้ ใช้บริการ การติดตามหนี ้การ

บ ารุงรักษาทรัพย์สนิภายในอาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ให้เช่า การดแูลให้บริการแก่

ผู้ เช่า ระบบควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของรายได้ และควบคมุการเบิกค่าใช้จ่าย

ให้รัดกมุ เป็นต้น อนึง่ ระบบควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(ข) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งต้อง

ก าหนดตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์พยายามเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของผู้ บริหาร
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อสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กับรายได้ค่าเช่าที่เรียกเก็บได้จริง หรือก าไรสุทธิจากการปล่อยเช่า

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

(ค) จัดให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือมีผลการบริหารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

(ง) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและ

สามารถป้องกันการทจุริตหรือท าให้ตรวจพบการทจุริตหรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบ

ได้โดยง่าย เช่น ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างการสอบบญัชีและให้รายงานจุดอ่อน

หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้

ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ อนัเนื่องจากความ

ประมาทเลนิเลอ่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบการควบคมุการปฏิบตัิงาน 

(จ) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท า

การอันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถเข้าไปด าเนินงานแทนหรือ

คดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

(2) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ด าเนินการ

อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัท าและพิจารณาอนมุตัิแผนงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ ซึ่ง

แสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึน้ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อ

หลกีเลีย่งรายจ่ายที่ไมพ่งึประสงค์ และต้องก าหนดเป้าหมายของผู้บริหารอสงัริมทรัพย์ในการ

จดัหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี ควบคมุดูแลให้รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผน

งบประมาณที่วางไว้ข้างต้น 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 9-38 

 

(ข) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดเง่ือนไขที่จูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายามเพิ่มมลูค่า

และผลตอบแทน (Yield) ให้แก่กองทรัสต์ รวมทัง้ลดความเสีย่งให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ค) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไป

ตามแผนกลยทุธ์และนโยบายในการบริหารจดัการกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  เพื่อให้

สามารถเพิ่มการจัดหารายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ค่าเช่าให้แก่

กองทรัสต์ และควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้ 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดนโยบายและรูปแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัหาผู้ เช่า

ใหม ่ใหมข่องผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้พิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผู้ เช่า

และผู้ ใช้บริการรายใหญ่ หรือวางแผนการจดัสดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่า  (Tenant Mix) 

และต้องก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง

ดงักลา่ว เพื่อจ ากดัและควบคมุความเสีย่งหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแตล่ะปี 

(จ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือพิจารณาก าหนดนโยบายค่าเช่า เพื่อให้อัตราค่าเช่า

เป็นไปในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าและให้บริการในขณะนัน้ รวมทัง้ต้อง

ก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว 

(ฉ) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคมุดแูลค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่สญูเปล่าและ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กองทรัสต์โดยแท้จริง 

(ช) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จัด

จ้างของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับสนิค้าหรือบริการท่ีคุ้มคา่กบัเงินท่ีจา่ย

ไป ไมม่ีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบที่

สญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนก าหนดให้เรียกเก็บได้ 

(ซ) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับรายได้คา่เช่า ครบถ้วน 

(ฌ) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ติดตามและ ควบคมุดแูล

ให้ผู้ เช่าและผู้ใช้บริการจ่ายช าระคา่ภาษีตา่งๆ ให้ถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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(ญ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องวิ เคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบลว่งหน้า 

(ฎ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายใน (Internal 

Control) ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสม ่าเสมอ 

(ฏ) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึน้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

9.6 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ในอนาคต หากกองทรัสต์จะมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมและมีการ

จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว  บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

9.6.1 การลงทุนในทรัพย์สนิหลักและอุปกรณ์โดยทางตรง 

(1)26 กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเคร่ือง

อปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ประเภททรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่  

(1)  อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน   ซึ่งพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า 

(Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่ รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ)  พืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขต

ประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ และ/หรือพฒันาโดยบริษัท 

เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด 

(มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

(2) อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่มิได้อยู่

ภายในเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
26 ข้อ (1) เป็นข้อความแก้ไขเพ่ิมเติมตามสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 2 ลงวนัที่ 3 มิถนุายน 2559 ตามมติที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559 
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 (ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึง่จดัตัง้ขึน้ เข้าลงทนุ

และ/หรือพฒันาโดยเหมราช (พืน้ท่ีดงักลา่วรวมเรียกวา่ “พืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม”)  

 (ข) พืน้ที่ที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่ติดกับ

พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม 

เพื่อรองรับหรือสนบัสนนุธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ Ready-Built ภายในพืน้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรมของเหมราช 

 (ค) พืน้ที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราช มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้ เดียว

หรือเป็นกรรมสิทธ์ิรวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับบริษัทย่อยของเหมราช 

ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 255827 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองดงักลา่วต่อเนื่องอยู่

ตลอดเวลา โดยพืน้ที่ดงักล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมายผงัเมือง  

ทัง้นี ้พืน้ที่ดงักล่าวต้องเป็นพืน้ที่ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยต่อทรัสตีและผู้จัดการ

กองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

(3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว และ  

(4)  อสังหาริมทรัพย์อื่นที่ เ ก่ียว ข้องกับการสนับสนุนหรือส่ง เสริมธุ ร กิ จพัฒนาและให้ เช่ า

อสงัหาริมทรัพย์ เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินข้อ (1) (2) และ (3) ดงักล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจ

สง่เสริมการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินข้อ (1) (2) และ (3) 

ดงักลา่ว  

เพื่อประโยชน์ของข้อนี ้ให้ค าตา่งๆ ท่ีใช้ข้างต้น มีความหมายดงันี ้

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ซ่ึงพัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-

to-Suit)” หมายถึง อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้ตามลกัษณะ

การใช้งาน รูปแบบของการขนสง่ แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย ท าเลที่ตัง้ และอาจมีส านกังานอยู่ภายใน

อาคารดงักลา่วหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง  อนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่มีการ

เจรจาท าความตกลงกบัลกูค้าไว้ลว่งหน้า และหากสญัญาเช่ากบัลกูค้าดงักลา่วสิน้สดุลงไม่ว่าในกรณีใดๆ และ

น าอาคารดงักลา่วออกให้บคุคลอื่นเช่า ยงัคงให้ถือว่าอาคารดงักลา่วเป็นอาคารที่พฒันาขึน้ตามความต้องการ

ของลกูค้า 

                                                           
27 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  
ในสว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน  
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“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built)” หมายถึง 

อาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พัฒนาหรือก่อสร้างขึน้แบบส าเร็จรูปไว้ และอาจมี

ส านกังานอยู่ภายในอาคารดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง โดยมิได้มี

ข้อตกลงหรือข้อก าหนดเก่ียวกบัแบบหรือลกัษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกบัลกูค้าไว้เป็นการลว่งหน้า  ลกูค้า

จะได้พิจารณาจากตวัอย่างอาคารที่สร้างส าเร็จเพื่อประกอบการตดัสินใจว่าจะเช่าหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการ

พฒันาหรือก่อสร้างตามที่จะตกลงกบัลกูค้าในภายหลงัไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

“บริษัทย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัที่ก าหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที ่กจ. 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมประเภทเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา

ให้เป็นเขตประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  

“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพืน้ท่ีที่จดัไว้เพื่อการประกอบอตุสาหกรรมและกิจการอื่นที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะ

เรียกช่ือเป็นอยา่งไร ซึง่อาจขอรับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ หรือกฎหมาย

อื่น หรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้จดทะเบียนเป็นนิคมอุตสาหกรรมตาม

กฎหมายวา่ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(2) เป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการ

ได้มาซึง่สทิธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส.3 ก. 

(2) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส.3 ก. 

(3) อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือ

การมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั และ

เง่ือนไขการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(4) การท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจมีผลให้

กองทรัสต์ไมส่ามารถจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุธิรรม (ในขณะท่ีมีการจ าหนา่ย) เช่น ข้อตกลง
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ที่ให้สทิธิแก่คูส่ญัญาในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื่นโดยมีการก าหนดราคาไว้

แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่ผู้ เช่าพึงมีเมื่อสญัญา

เช่าสิน้สดุลง 

(5) อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ด

สบิห้า (75) ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่ขออนญุาตเสนอขายเพิ่มเติม รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะท าให้

ได้มา และใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) 

ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมี

เงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักลา่ว โดยไมก่ระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุต้องผา่นการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ

วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุเป็นเวลาไม่เกินหก (6) เดือนก่อนวนั

ยื่นค าขอโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอยา่งน้อยสอง (2) รายและ 

(2) ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินตาม (1) ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบ

จาก ส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าห้าร้อย (500) ล้านบาท ทัง้นี ้ในกรณีที่จ านวน

เงินท่ีจะได้จากการระดมทนุผา่นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์น้อยกวา่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะ

ลงทนุ บริษัทฯ ต้องแสดงได้วา่มีแหลง่เงินทนุอื่นเพียงพอท่ีจะท าให้ได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(8) ในกรณีที่จะลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ 

โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างท่ีผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครอง

ตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์  ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการบอกเลิกสัญญาของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ มีสิทธิ

ครอบครองดงักลา่ว หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัให้มีการรับประกนัความเสียหายเพื่อป้องกนัความ

เสยีหายเช่นวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการเปิดเผยความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทนุทราบ โดยระบไุว้ใน

แบบแสดงรายการข้อมลู/ร่างหนงัสอืชีช้วนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผลประกอบการของกองทรัสต์

หากเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์บอก

เลกิสญัญา 
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(9) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท า
ธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

9.6.2 การลงทุนในทรัพย์สนิหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม 

(1) จะต้องถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ ไม่

น้อยกวา่ร้อยละเก้าสบิเก้า (99) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ

เก้า (99) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(2) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดแูลและควบคมุให้

บริษัทดงักล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 

49/2555 และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในท านองเดียวกบักรณีลงทนุ

ในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 

9.6.3 วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์เพิ่มเติมของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครัง้ 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่นข้อมูลด้านการเงินและกฎหมายสภาพของ

อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนและความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มาและถือครอง

อสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ  ในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ใน

ตา่งประเทศ เป็นต้น เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง โดยใน

กรณีที่เจ้าของผู้ ให้เช่าหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับ

การวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

(ข) ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามข้อก าหนดดงันี ้

(1) ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่

ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 
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(2) การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดตอ่กนั

เกินสอง (2) ครัง้ 

(3) ต้องประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ

วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมิน

ลว่งหน้าได้เป็นเวลาไมเ่กินหนึง่ (1) ปี 

 เมื่อครบก าหนดสอง (2) ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้

ลา่สดุ 

 เมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการ

ด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 เมื่อทรัสตี หรือผู้สอบบญัชีร้องขอ 

(4) มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทกุหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัที่มีการประเมินมลูค่าเต็ม

รูปแบบครัง้ลา่สดุ 

(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะ

จดัให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิด

สญัญาเช่าหรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

(2) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั จะต้องสาระของรายการและ

ระบบในการอนมุตัิ รวมทัง้กระบวนการของความเห็นชอบจากทรัสตีหรือมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

แล้วแตก่รณี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง   

9.7 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์  ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการ

ปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละศนูย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

(NAV) ของกองทรัสต์ตอ่ปี ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือนก่อนหน้าที่จะมีการช าระคา่ตอบแทนซึง่ได้ก าหนดไว้ใน

สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัสามารถได้รับค่าธรรมเนียมอื่นในการบริหาร

และจดัการทรัพย์สนิตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 11 คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
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9.8 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.8.1 เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ 

เหตใุนการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์มีดงัต่อไปนี ้อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์โดยชอบ

ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้จดัการกองทรัสต์เกิดสทิธิเรียกร้องตอ่ทรัสตีเพื่อความเสยีหายใดๆ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้  

ทรัสต์หรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) ส านกังานก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่

ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกวา่เก้าสบิ (90) วนั ทัง้นี ้ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคลหรือช าระบญัชีหรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่พิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

9.8.2 การถอดถอนจากการท าหน้าที่ 

(1) เมื่อปรากฏวา่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้บริหารจดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือประกาศของ

ส านกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้ ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อ

หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถ

เยียวยาความเสยีหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(2) ปรากฏข้อเท็จจริงตอ่ทรัสตีวา่ผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสัง่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน ก .ล.ต. 

ก าหนด 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของส านกังานก .ล.ต. สิน้สดุลง และ

ผู้จดัการกองทรัสต์ไมไ่ด้รับการตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

การถอดถอนจากการท าหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย

คา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเกิดขึน้จากการท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ผิดสญัญา 

9.8.3 การลาออกและหน้าที่ภายหลงัการลาออกของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) การลาออกของผู้จดัการกองทรัสต์ 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 9-46 

 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออกให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสอืให้ผู้ รับประโยชน์ และ  ทรัสตี

ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วนัก่อนวนัที่ก าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้

ต้องไมก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ รับประโยชน์และตอ่ทรัสตี และในระหวา่งที่การลาออกยงัไม่มีผลใช้

บงัคบันัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตัง้บุคคลใหม่ซึ่งมี

คณุสมบตัิและได้รับความเห็นชอบจากสานกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์แทนที่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์รายเดิม  โดยในระหว่างที่ทรัสตียงัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน้  ให้

ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งสมบรูณ์ตามสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ 

(2) หน้าที่ภายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากที่ผู้จดัการกองทรัสต์ยื่นหนงัสอืลาออกแล้วให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) สง่มอบงานระบบงานรายช่ือลกูค้าบญัชีเอกสารและข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าที่

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูความลบัทางการค้าหรือไม่ก็ตามให้แก่ทรัสตี และ /

หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอตามสมควร 

เพื่อให้ผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่าง

ตอ่เนื่อง เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(ข) ไม่ด าเนินการหรือประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกับหรือที่มีลกัษณะเป็นการ

แขง่ขนักนักบัธุรกิจของกองทรัสต์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปี อนึ่ง หน้าที่ในข้อนี ้ให้รวมถึงการ

ไม่ชักชวนติดต่อหรือด าเนินการใดๆโดยมีวตัถุประสงค์หรือเป็นผลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่

ลาออกหรือผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์สิน้สดุลงมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัลกูค้าปัจจบุนัของกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของกองทรัสต์ 

(ค) เก็บรักษาความลบัทางการค้าของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ข้อมลูแบบร่างบญัชีรายช่ือลกูค้า

และเอกสารอื่นใดที่มีสาระส าคญัเป็นความลบัทางการค้าของกองทรัสต์ต่อบคุคลภายนอก

โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีเสียก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผย

ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาธารณะอยู่ในขณะที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ระบุไว้ในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์หรือจะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ 
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หรือค าสัง่ใดๆ ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของหน่วยงาน

ใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ง) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่าง

ตอ่เนื่องตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

9.8.4 วิธีการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วนันบัแต่วนัที่ปรากฏ

เหตใุนการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์.และแตง่ตัง้บคุคลท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสบิ (30) 

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอมติแล้วแตไ่มไ่ด้รับมติ ให้ทรัสตีด าเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ราย

ใหมไ่ด้เองโดยค านงึถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
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10. ทรัสตี  

10.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ประเภทธุรกิจ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุและทรัสตี 

โทรศพัท์   0-2673-3888 

โทรสาร   0-2673-3900 

Homepage  www.kasikornasset.com 

10.2 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี  

ทรัสตีมีหน้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ ด้วยความ

ช านาญ โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ รับประโยชน์อยา่งเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ รับประโยชน์ และเป็นไปตามกฎหมายที่

เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผกูพนัที่

ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

อนึ่ง การปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่า

การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่

เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้แสดงการ

คัดค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศและหลกั เกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. 

หน้าที่ของทรัสตีตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ได้แก่ 

 ติดตาม ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่

กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร กรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทรัสตีจะต้องตอบข้อซกัถาม และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการวา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ รวมทัง้ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดงักลา่วไม่

สามารถกระท าได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยบัยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม กรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

รวมทัง้มีอ านาจในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

 ให้ความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ซึ่ง

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดง

ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ว่าเป็นอย่างไร

สอดคล้องกบัข้อก าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้กฎหมาย ประกาศ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

หรือไม ่ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถดรูายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ 

10.3 ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่เป็นทรัสตี 

เป็นไปตามที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 11 คา่ใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
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11. ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์  

11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รวม 9.25% - - - - 

 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์  0.75% อัตราพืน้ฐาน   :  

ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทัง้นี ้
ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไม่
รวมมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้จ าหนา่ยไปใน
ภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สิน
หลกัประเภทสทิธิการเชา่ ๖
(Leasehold) ที่น ามาค านวณ
คา่ธรรมเนียมจะคิดเฉพาะชว่ง
ระยะเวลาทีส่ิทธิการเชา่ยงัมีผลบงัคบั
ใช้เทา่นัน้ และ 

ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของมลูคา่ตาม
บญัชีของเงนิลงทนุในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทาง

รายเดือน 

 

ตามที่จา่ยจริง ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Acquisition fee)  

กรณีทรัพย์สินของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไมเ่กิน 0.75% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้มาของ
กองทรัสต์  

กรณีทรัพย์สินอ่ืน 

ไมเ่กิน 1.00% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้มาของ
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์  

(Disposal fee)  

ไมเ่กิน 0.50% ของมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้จ าหน่าย
ไปของกองทรัสต์ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

การเงิน 

 คา่ธรรมเนียมทรัสตี และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน 0.75% ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  ทัง้นี ้
ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไม่
รวมมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้จ าหนา่ยไปใน
ภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สิน
หลกัประเภทสทิธิการเชา่ 
(Leasehold) ที่น ามาค านวณ
คา่ธรรมเนียมจะคิดเฉพาะชว่ง
ระยะเวลาทีส่ิทธิการเชา่ยงัมีผลบงัคบั
ใช้เทา่นัน้และ 

ไมเ่กิน 0.25% ตอ่ปีของมลูคา่ตาม
บญัชีของเงินลงทนุในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทาง
การเงิน 

รายเดือน 

 

- - 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.50% ไมเ่กิน 0.50% ตอ่ปีของเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทรัสต์ 

รายเดือน 

 

- - 

 คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3.00% ตามที่ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ทัง้นี ้

รายปี ตามที่จา่ยจริง คา่ธรรมเนียมการควบคมุงานปรับปรุงอาคาร 
และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กิน 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

  คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ได้รวม คา่ใช้จา่ยใน
การดแูลบริหารจดัการและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในสว่นที่ไมเ่ป็น
สาระส าคญั (Minor Repair or  
Maintenance28)  คา่คอมมิชชัน่ คา่

 2.00% ของมลูคา่ก่อสร้าง 

(เฉพาะกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมาย
ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงานก่อสร้าง
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พิ่มเติม และการ
ปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนที่มิได้มาจากผู้บริหาร

                                                           
28  คา่ใช้จา่ยในการดแูลบริหารจดัการและบ ารุง รักษาทรัพย์สินในสว่นที่ไมเ่ป็นสาระส าคญั (MInor Repair or  Maintenance) หมายถึง คา่ใช้จา่ยในการดแูลรักษาความสะอาด การดแูลรักษาสวนและภมิูทศัน์ การรักษา

ความปลอดภยัในโครงการ รวมทัง้การดแูลบ ารุงรักษา วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีที่ไมมี่ผู้ เชา่) และภายนอกอาคาร  
การดแูลบริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในสว่นที่ไมเ่ป็นสาระส าคญั (Minor Repair or  Maintenance) รวมถึง คา่ใช้จา่ยประจ าตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการให้บริการ หรือคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการจ้างบริการของผู้
ให้บริการที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว เชน่ 
- การวา่จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั หรือบริษัทรักษาความปลอดภยั 
- การวา่จ้างคนสวน หรือ บริษัทในการดแูลรักษาสวนและภมิูทศัน์ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ในการในการดแูลรักษาสวนและภมิูทศัน์ 
- การเก็บ และก าจดัขยะ  
- การวา่จ้างชา่ง หรือวิศวกรประจ าโครงการ ผู้จดัการหรือผู้ดแูลโครงการ  
ทัง้นี ้ไมร่วมถึง 
- คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการสกึหรอของทรัพย์สินจากการใช้งานตามปกติ 
- คา่วสัดสุิน้เปลือง 
-  การซอ่มแซม และการติดตัง้งานระบบตา่ง ๆ ที่มีความจ าเป็น เพิ่มเติม 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เบีย้
ประกนั คา่บ ารุงสาธารณปูโภค
สว่นกลาง และคา่ภาษีโรงเรือนไว้
แล้ว) 

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

 

 คา่ธรรมเนียมรายปีและคา่ใช้จา่ยในการด ารง
สถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

0.05% ในอตัราไมเ่กิน 0.05% ของทนุช าระ
แล้ว 

รายปี - - 

 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชีและ
การตรวจสอบภายใน 

0.10% ตามที่จา่ยจริง รายปี - - 

 คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จา่ยในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม คา่ใช้จา่ยจดัท ารายงาน หรือบท
วิจยั 

0.02% ตามที่จา่ยจริง รายปี - - 

 ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคาร 

4.00% ตามที่จา่ยจริง - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการซอ่มแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างอาคาร เชน่ เสา คาน ผนงั พืน้ หลงัคา เป็นต้น 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 11-5 

  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน - - - 1.00% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ เชน่ กรณีกองทรัสต์ลงทนุใน
ตา่งประเทศ เป็นต้น 

- - - 2.50% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ - - - 1.00% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ - - - 3.00% ไมเ่กิน 3.00% ของมลูคา่หน่วยทรัสต์ทีเ่สนอขาย 

 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้ยืม หรือการ
ออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั 

- - - 2.00% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนที่มิใชค่า่ใช้จา่ยในการดแูล
บริหารจดัการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินในสว่นที่ไม่
เป็นสาระส าคญั (Minor Repair or  
Maintenance) ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ กรณีที่
มีการระดมทนุ 

- - - 1.00% ตามที่จา่ยจริง 

 คา่ใช้จา่ยในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์และการ - - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

จดัท าเอกสารประกอบประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ      

(1) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
คา่ และ/หรือ สอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สิน 

0.01% ตามที่จา่ยจริง รายปี - - 

(2) ค่า ใ ช้จ่ าย อ่ืนใดที่ เ ก่ี ยว ข้องกับการจัดการ
อสั งหา ริมท รัพ ย์   เช่ น   ค่ าส าธารณูป โภค  
คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่น า้มนั เป็นต้น 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(3) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี   และ
เอกสารอ่ืนๆที่ เก่ียวเน่ืองกับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(4) คา่ใช้จา่ยในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสือ
บอกกล่าว  หนังสือตอบโต้  เอกสาร  ข่าวสาร 
ประกาศและรายงานต่างๆ  ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
รวมถึงการลงประกาศหนงัสือพิมพ์ 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(5) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียม  ในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  การเพิ่มทุน  และ/
หรือ  ลดทุน  เช่น  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าอากร
แสตมป์  ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  ค่า

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 



หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(6) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ค่าเอกสาร
การลงบญัชีกองทรัสต์ 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(7) คา่ใช้จา่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และ /หรือ  ที่เกิดขึน้
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย  และ /หรือ  ประกาศ
ของคณะกรรมการ  ก .ล .ต  .ประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต .และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(8) ค่าธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

0.01% ตามที่จา่ยจริง - - - 

(9) ค่าใช้จ่าย  และ /หรือ  ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องใน
การจัดตัง้กองทรัสต์  เช่น  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท าเอกสาร
สญัญา เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(10) ค่าธรรมเนียมผู้ แทนหรือตัวแทน    ) Agent or 
Property Broker) (ถ้ามี  (ในการซือ้  จัดหา 
จ าหน่าย หรือโอนสิทธิ 

- - - 3.00% ตามที่จา่ยจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(11) คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ือการจดัหา  ได้มา 
จ าหน่าย จา่ย โอนสินทรัพย์  ทรัพย์สิน  หลกัทรัพย์
ของกองทรัสต์ เชน่ คา่ใช้จา่ยในการจ าหน่าย หรือ 
โอนสิทธ์ิ คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(12) คา่ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่
เก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทรัสต์  เช่น  ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลักทรัพย์   และจะถูกหักจากค่าขาย
หลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์  ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการซือ้หรือขายอสังหาริมทรัพย์  
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร โ อ น ห ลั ก ท รั พ ย์   ห รื อ  
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(13)  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
คา่ทรัพย์สิน 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(14) คา่ธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม  ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทนุ  ค่าใช้จ่าย
จดัท ารายงาน หรือบทวิจยั 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(15) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ 
เช่น  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าอากรแสตมป์   ค่า
ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(16) คา่จดัท า จดัพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี  และแบบฟอร์มอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์  และค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(17)  ค่าจดัท าและจัดพิมพ์หนังสือชีช้วน  ตลอดจน  ค่า
แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(18)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือ
การด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนี ้
ใดๆ หรือคา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดี
ในศาล  เพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
ผู้ จัดการกองทรัสต์  หรือ  ทรัสตี  ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กองทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

)19(  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
และการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์  รวมถึง
การค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล  เช่น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 11-10 

  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี   ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน  ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัส ต์ เพื่ อประโยชน์ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม  ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน
การด าเนินคดีทางศาล  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
ค่าจดทะเบียนจ านอง  ค่าจดทะเบียนปลอด
จ านอง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดทะเบียนต่างๆ 
กับส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้อง  ค่าใช้จ่ายในด้าน
นิติกรรม คา่ใช้จา่ยในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

(20)  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามหน้าที่  หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้
ป ว ง ห รื อ เ ม่ื อ ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(21) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับ
ความเสียหายที่ เ กิดขึ น้อันเ น่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์  ในส่วนที่เกินจากค่า

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี    

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม
ในแต่ละครัง้           

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้รับภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยั 

(22)  ค่าธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายในการเลิก
กองทรัสต์หรือเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(23)  ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญชี  และผู้ดแูลผลประโยชน์
ในระหว่างการช าระบญัชีกองทรัสต์จนถึงการจด
ท ะ เ บี ย น เ ลิ ก ก อ ง ท รั ส ต์ กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(24) ค่าภาษี  ค่าธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

หมายเหต:ุ -  คา่ใช้จา่ยบางรายการไมไ่ด้คดิเป็นอตัราร้อยละของ NAV ดงันัน้ เพดานคา่ใช้จา่ยนีจ้งึเป็นเพียงการประมาณเพ่ือค านวณเป็นอตัราร้อยละของ NAV 
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11.2 ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก 

ผู้จองซือ้ หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยทรัสต์ ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด )ถ้ามี(  

 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยทรัสต์ ยกเว้นภายในปีที่มีการช าระคา่ธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน 

 และตามอตัราที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด (ถ้ามี(  

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิใน
หนว่ยทรัสต์ 

ยกเว้นภายในปีที่มีการช าระคา่ธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน  

และตามอตัราที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด (ถ้ามี(  

 อื่นๆ ระบ ุ อตัราคา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงักลา่วข้างต้น  

เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนัแล้ว 
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12. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคตและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

12.1 รายละเอียดการกู้ยมืเงนิส าหรับการระดมทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง กองทรัสต์มีนโยบายในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระ

ผกูพนัแก่ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองตามที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 2  ข้อ 2.6 การกู้ยืมเงิน 

อย่างไรก็ดี ในอนาคต กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินอื่นใดที่

สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึง

ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อน าเงินที่ได้มาลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เพิ่มเติม ปรับปรุง

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุแล้ว หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดที่เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยู่

ภายใต้ข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

12.2  นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ จะมีข้อจ ากดัให้มลูค่าการกู้ยืมไม่เกินอตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้เว้นแต่การ

เกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 

 ร้อยละสามสบิห้า (35) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 ร้อยละหกสบิ (60) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ซึง่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ได้รับการจดัอนัดบั

โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่งปีก่อนวนั

กู้ยืมเงิน 

การกู้ ยืมเงินข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มี

ความมุง่หมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริง (substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 
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13. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากัด 

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

13.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของก าไรสทุธิที่

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทน

ส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่กินสี ่(4) ครัง้ตอ่รอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจมีการจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกวา่สี ่(4) ครัง้ตอ่รอบปีบญัชีได้ ทัง้นีเ้พื่อด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

 ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถหกัการช าระ

คืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี) 

13.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

13.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในก าหนดเวลา

ดงัตอ่ไปนี ้

 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายในเก้าสิบ 

(90) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ภายในเก้าสบิ (90) 

วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายใน

ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบ

แทน 
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13.4 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยท รัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่นการ

ถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย หากปรากฏวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้จะไม่มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นท่ีถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

ในอนาคต กองทรัสต์อาจท าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่นเพิ่มเติมนอกจากทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในครัง้นี ้โดยการลงทนุของ

กองทรัสต์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

14.1 การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

14.1.1 กองทรัสต์จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน หรือ 

อสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้ ตามนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ โดยมีประเภททรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่29 

(1)  อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารโรงงาน   ซึง่พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) 

ในทุกพืน้ที่ รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวน

อตุสาหกรรมทีจ่ดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ และ/หรือพฒันาโดยบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัท

ยอ่ยของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

(2) อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่มิได้อยูภ่ายในเขตพืน้ที่

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมซึ่งจัดตัง้ขึน้ เข้าลงทุนและ/หรือ

พฒันาโดยเหมราช (พืน้ท่ีดงักลา่วรวมเรียกวา่ “พืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม”)  

(ข) พืน้ที่ที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกบัพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่ติดกับพืน้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม เพื่อรองรับหรือสนบัสนุน

ธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราช 

(ค) พืน้ที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราช มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้ เดียวหรือเป็น

กรรมสิทธ์ิรวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกบับริษัทย่อยของเหมราช ก่อนวนัที่ 13 ตลุาคม 

255830 และยังคงถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพืน้ที่ดังกล่าว

                                                           
29 ตามสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 2 ลงวนัที่ 3 มิถนุายน 2559 ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559 
30 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  ใน
สว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน  
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สามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตามกฎหมายผงัเมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนด

ไว้ในเอกสารที่เปิดเผยตอ่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

(3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว และ  

(4)  อสงัหาริมทรัพย์อื่นที่เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุหรือสง่เสริมธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เก่ียวเนื่อง

กบัทรัพย์สินข้อ (1) (2) และ (3) ดงักล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิข้อ (1) (2) และ (3) ดงักลา่ว  

เพื่อประโยชน์ของข้อนี ้ให้ค าตา่งๆ ท่ีใช้ข้างต้น มีความหมายดงันี  ้

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ซ่ึงพัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-

Suit)” หมายถึง อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้ตามลกัษณะการใช้งาน 

รูปแบบของการขนสง่ แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย ท าเลที่ตัง้ และอาจมีส านกังานอยู่ภายในอาคารดงักล่าว

หรือไม่ก็ได้ รวมถึงอปุกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง อนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่มีการเจรจาท าความตกลง

กบัลกูค้าไว้ลว่งหน้า และหากสญัญาเช่ากบัลกูค้าดงักลา่วสิน้สดุลงไม่ว่าในกรณีใดๆ และน าอาคารดงักลา่วออกให้

บคุคลอื่นเช่า ยงัคงให้ถือวา่อาคารดงักลา่วเป็นอาคารท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า 

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built)” หมายถึง อาคาร

คลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้แบบส าเร็จรูปไว้ และอาจมีส านกังานอยู่

ภายในอาคารดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง โดยมิได้มีข้อตกลงหรือ

ข้อก าหนดเก่ียวกบัแบบหรือลกัษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกบัลกูค้าไว้เป็นการลว่งหน้า ลกูค้าจะได้พิจารณาจาก

ตวัอยา่งอาคารท่ีสร้างส าเร็จเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเช่าหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการพฒันาหรือก่อสร้างตามที่

จะตกลงกบัลกูค้าในภายหลงัไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

“บริษัทย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที ่กจ. 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    
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“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษาให้เป็น

เขตประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  

“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพืน้ที่ที่จัดไว้เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะ

เรียกช่ือเป็นอยา่งไร ซึง่อาจขอรับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการลงทนุ หรือกฎหมายอื่น 

หรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้จดทะเบียนเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่า

ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 โดยในการลงทนุในทรัพย์สินประเภทดงักลา่วเพิ่มเติมนัน้ กองทรัสต์อาจพิจารณาใช้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of 

First Refusal) เพื่อที่จะลงทนุในทรัพย์สินของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือบริษัทย่อยของ ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่  

14.1.2 กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินประเภทอื่น นอกจากทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า และศนูย์

กระจายสินค้า หากบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

และเห็นวา่การลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

14.1.3  ในการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการศกึษาความเป็นไป

ได้และความเหมาะสมในการเข้าลงทุน รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการเข้าลงทุนรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวในระดบัที่

เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์จะได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ

เพียงพอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อใช้พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์เข้าท ารายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

14.1.4  กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุผา่นการถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั

กบักองทรัสต์ โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดและไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิเก้า (99) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(2) แสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์สามารถดแูลและควบคมุให้บริษัท

ดงักลา่วมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
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ประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในท านองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนใน

ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 

14.2 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน (Excess Liquidity) กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สนิอื่น นอกเหนือจากการ

ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ ซึง่จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

14.2.1 ทรัพย์สนิอื่น นอกเหนือจากทรัพย์สนิหลกัมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตัว๋เงินคลงั 

(3) พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที่ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ น้ เ ป็นผู้ ออก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

(6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  

(7) หนว่ยทรัสต์หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือกองทนุรวมอื่น

ที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก  ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นหน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ ต้อง

เป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหน่วยทรัสต์ของกองทนุรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดแูล

ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของInternational Organization 

of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีการ

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทนุรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่

กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทนุรวมตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป   

(8) หนว่ยทรัสต์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่นทัง้นี ้เฉพาะที่จดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย 
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(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่กองทรัสต์นัน้จะจดัตัง้

ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้นี ้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูล

ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

(ข) มีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  หุ้นสามญัของบริษัทที่มีรายช่ืออยู่ในหมวด

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of 

Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที่มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

(ค) มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 

(WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

(10) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีที่ท าสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่งของกองทรัสต์ 

14.2.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่น จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุใน

ทรัพย์สนิของกองทนุรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 

14.2.3 ในกรณีที่ลกูหนีต้ามตราสารที่กองทรัสต์ลงทนุผิดนดัช าระหนี ้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ ผู้จดัการ

กองทรัสต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองเดียวกนัที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทนุรวมทัว่ไปที่ออกตามมาตรา 117 

แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 

14.3 การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์อาจลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ได้ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้

14.3.1   สญัญาเช่าก าหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และ 

14.3.2   เป็นการลงทนุในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตัิการด าเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden 

Share) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคับของนิติบุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่ง (1) หุ้น โดยอย่างน้อยข้อบังคบัดงักล่าวจะ

ก าหนดให้สทิธิของกองทรัสต์ในฐานะผู้ ถือหุ้นประเภท Golden Share ของนิติบคุคลนัน้ สามารถที่จะป้องกนัไมใ่ห้นิติ

บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสญัญาเช่าที่ท ากับกองทรัสต์ หรือไม่ให้นิติบุคคลนัน้ด าเนินการท าให้

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ช ารุดบกพร่องหรือได้รับความเสยีหาย 
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15. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผา่นการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ

เอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557) ส าหรับปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 มี

รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบดุล 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2559 
(หนว่ย :พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
สินทรัพย์      
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  4,406,368.93 9,051,265.49  9,055,082.62  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 70,018.64 260,434.82     135,402.53  
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 94,972.12 179,407.76   159,464.32  
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 934.89 12,975.17   19,796.44  
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 37,339.70 74,162.86   34,577.02  
สนิทรัพย์อื่น 3,663.26 17,108.40    22,502.42  
รวมสินทรัพย์ 4,613,297.54 9,595,354.50 9,426,825.35 
หนีส้นิ   

 
 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 5,183.49 6,955.21    5,433.95  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 157,219.68 239,891.49   238,713.95  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,322,720.31 2,629,296.44  2,632,824.10  
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 9,776.20 171,382.44   34,586.57  
หนีส้นิอื่น 3,795.96 5,437.88   6,157.57  
รวมหนีส้ิน 1,498,695.64 3,052,963.46 2,917,716.14 
สินทรัพย์สุทธิ 3,114,601.90 6,542,391.04 6,509,109.19 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย   
 

 

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 3,107,900.00 6,502,733.31  6,392,763.75  
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 6,701.89 39,657.73       116,345.44  
สินทรัพย์สุทธิ  3,114,601.90 6,542,391.04 6,509,109.19 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0215 9.8876 9.8374 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 310,790,000 661,670,000 661,670,000 
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งบก าไรขาดทุน  

ปี 2557 
(8 ธ.ค.2557 - 
31 ธ.ค.2557) 

ปี 2558 
ม.ค. – มิ.ย. 

2559 

(หนว่ย :พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

รายได้จากการลงทุน      
รายได้คา่เชา่และบริการ 14,141.25 332,150.20 340,605.33 
รายได้ดอกเบีย้ 233.85 322.28 327.69 
รวมรายได้    14,375.10 332,472.48 340,933.02 
ค่าใช้จ่าย   

 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 222.83 3,474.68 7,234.37 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 457.87 7,139.76 7,234.37 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 120.63 1,418.34 1,675.35 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 129.43 2,841.44 4,693.39 
คา่ใช้จา่ยอื่น 3,766.46 38,633.09 31,115.44 
รวมค่าใช้จ่าย 4,697.22 53,507.31 51,952.92 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 9,677.88 278,965.17 288,980.10 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   

 
 

ดอกเบีย้จ่าย 2,975.99 62,330.30 59,404.68 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,701.89 216,634.87 229,575.42 

รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ - (97,934.97) (96,182.87) 
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ - 158.30 - 
รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ - (97,776.67) (96,182.87) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6,701.89 118,858.20 133,392.55 

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 3,107,900.00 3,508,800.00 - 
จ่ายคืนมลูคา่หนว่ยทรัสต์จากการลดทนุ - (113,966.69) (109,969.55) 
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน - (85,902.36) (56,704.84) 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 3,114,601.89 3,427,789.15 (33,281.84) 
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งบกระแสเงนิสด 

ปี 2557 
(8 ธ.ค.2557 - 
31 ธ.ค.2557) 

ปี 2558 
ม.ค. – มิ.ย. 

2559 

(หนว่ย : พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6,701.89 118,858.20 133,392.55 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึน้สทุธิในสนิทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม
ด าเนินงาน 

  

 

ซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (4,406,368.93) (4,662,982.41) - 
ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - (180,000.00) (100,000.00) 
ขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 100,150.88 - 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง (934.89) (12,040.28) (6,821.27) 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน (เพิ่มขึน้) ลดลง (36,064.10) (36,823.16) 39,585.84 
สนิทรัพย์อื่น(เพิ่มขึน้) ลดลง (3,663.26) (13,445.14) (5,394.02) 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้าเพิม่ขึน้ (ลดลง) 5,183.49 1,771.72 (1,521.25) 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้าเพิ่มขึน้(ลดลง) 157,219.68 82,671.81 (1,177.54) 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายเพิม่ขึน้(ลดลง) 9,192.67 155,043.16 (142,517.77) 

หนีส้นิอื่นเพิ่มขึน้(ลดลง) 2,430.66 1,641.92 719.69 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีลดลง - 214.00 - 
คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ย 1,264.89 19,419.24 19,943.44 
รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ - 97,934.97 96,182.87 
ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย 2,975.99 62,330.30 59,404.68 

เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน (4,262,061.91) (4,265,254.79) 91,797.22 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

  
 

เงินสดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์ 3,107,900.00 3,508,800.00 - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,370,000.00 1,350,000.00 - 

เงินสดจา่ยเพื่อด าเนินการขายหนว่ยทรัสต์ (96,237.01) (104,068.88) - 

เงินสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (47,330.40) (46,576.10) - 

เงินสดจา่ยต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย (2,252.05) (52,614.99) (50,155.12) 
จ่ายคืนมลูคา่หนว่ยทรัสต์จากการลดทนุ - (113,966.69) (109,969.55) 
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน - (85,902.36) (56,704.84) 
เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,332,080.54 4,455,670.98 (216,829.51) 
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งบกระแสเงนิสด 

ปี 2557 
(8 ธ.ค.2557 - 
31 ธ.ค.2557) 

ปี 2558 
ม.ค. – มิ.ย. 

2559 

(หนว่ย : พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 70,018.63 190,416.19 (125,032.29) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด - 70,018.63 260,434.82 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 70,018.63 260,434.82 135,402.53 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่
ส าคัญ 

ปี 2557 
(8 ธ.ค.2557 - 
31 ธ.ค.2557) 

ปี 2558 
ม.ค. – มิ.ย. 

2559 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (พนับาท) 3,114,601.89 6,542,391.04 6,509,109.19 

อตัราสว่นของก าไรสทุธิตอ่จ านวนถวัเฉลีย่ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิส าหรับงวด (ร้อยละ) 

0.22 3.52 0.02 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่ง
งวด (ร้อยละ) 

0.15 1.59 (0.80) 

อตัราสว่นรายได้จากเงินลงทนุตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

0.46 9.85 5.23 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงิน
ลงทนุระหวา่งงวดตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 
(ร้อยละ) 

141.47 137.36 0.02 

    
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 3,114,601.89 3,375,622.77 6,514,100.77 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ  

ผลการด าเนินงานปี 2557 

กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 จะเป็นข้อมลูตัง้แต่วนัที่จดัตัง้กองทรัสต์

จนถึงวันสิน้งวด (8 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) โดยปี 2557 กองทรัสต์มีรายได้รวม 14.38 ล้านบาท 

ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าและบริการ 14.14 ล้านบาท จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก 3 โครงการและ

รายได้ดอกเบีย้ 0.23 ล้านบาทจากเงินฝากจากเงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการ 
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ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 มีจ านวน 4.70 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นจ านวน 3.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ คา่เสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ยจ านวน 1.26 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาและ

ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 1.34 ล้านบาท ค่าเช่าที่ดิน 0.66 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นจ านวน 0.50 ล้านบาท นอกจากนีม้ี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระแก่ทรัสตี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการจ านวน 0.22 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

0.46 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 0.13 ล้าน

บาท ซึง่จ่ายแก่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

รายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จา่ยทางการเงิน (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรัสต์ในปี 2557 มีจ านวน 9.68 

ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ (ก าไรสทุธิ) จ านวน 6.70 ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สิน

สทุธิถวัเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 0.22  

ผลการด าเนินงานปี 2558 

ส าหรับปี 2558 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 332.47 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ 332.15 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 318.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 2,249.01 จากปีก่อนหน้า และรายได้ดอกเบีย้ 0.32 ล้านบาทจากเงินฝากจากเงินค่า

มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการ ทัง้นีเ้นื่องจากในปี 2557 กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2557 จึงท าให้

กองทรัสต์มีการรับรู้รายได้เพียง 17 วนั (ตัง้แตว่นัท่ี 15-31 ธนัวาคม 2557) ในขณะท่ีในปี 2558 กองทรัสต์มีการรับรู้รายได้

เต็มปี รวมทัง้กองทรัสต์มีการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ 3 โครงการเมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558  

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับปี 2558 มีจ านวน 53.51 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอื่นจ านวน 38.63 ล้านบาท ซึ่ง

ประกอบด้วย ค่าเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ าหน่ายจ านวน 19.42 ล้านบาท ค่าเช่าที่ดิน 14.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น

จ านวน 2.95 ล้านบาท และคา่ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญจ านวน 2.05 ล้านบาท นอกจากนีม้ีค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระแก่ทรัสตี 

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7.14 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการจ านวน 3.47 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม

บริหารอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 2.84 ล้านบาท ซึง่จ่ายแก่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1.42 ล้านบาท 

รายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงิน (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรัสต์ส าหรับปี 2558 มีจ านวน 

278.96 ล้านบาท และรายได้จากการลงทนุสทุธิมีจ านวน 216.63 ล้านบาท อย่างใรก็ตามในปี 2558 กองทรัสต์มีรายการ

ขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงินลงทนุประมาณ 97.93 ล้านบาท จึงเป็นเหตใุห้กองทรัสต์มีก าไรสทุธิจากการ

ด าเนินงานในปี 2558 เทา่กบั 118.86 ล้านบาท หรือ 0.1796 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 112.16 ล้านบาทหรือ 

0.1695 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ โดยมีอตัราก าไรสทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 3.52   

ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2559 
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ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2559 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 340.93 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ 

340.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 177.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 108.36 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตมุาจากกองทรัสต์ได้มี

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และรายได้ดอกเบีย้ 0.33 ล้านบาทจากเงินฝากจากเงินค่า

ประกนัการเช่าและการบริการ 

คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2559 มีจ านวน 51.95 ล้านบาท ประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

7.23 ล้านบาท ที่จ่ายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ 7.23 ล้านบาท ที่ต้องช าระแก่ทรัสตี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1.68 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4.69 ล้านบาท ที่จ่ายให้ ดบับลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นจ านวน 31.11 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ยจ านวน 19.94 ล้านบาท คา่เช่าที่ดิน 7.44 ล้านบาท คา่ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญจ านวน 0.54 

ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอื่นจ านวน 3.19 ล้านบาท  

รายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงิน (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรัสต์ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 

2559 มีจ านวน 288.98 ล้านบาท และรายได้จากการลงทนุสทุธิมีจ านวน 229.58 ล้านบาท อย่างไรก็ตามใน 6 เดือนแรก

ของปี 2559 กองทรัสต์มีรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดัค่าเงินลงทนุประมาณ 96.18 ล้านบาท (ลดลง

เนื่องจากการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์) จึงเป็นเหตใุห้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานใน  6 เดือนแรก

ของปี 2559 เท่ากับ 133.40 ล้านบาท หรือ 0.2016 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพิ่มขึน้ 125.09 ล้านหรือ 0.1891 บาทต่อ

หนว่ยทรัสต์ จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราก าไรสทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 0.02 

ฐานะการเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,613.30 ล้านบาท และ 

9,595.35 ล้านบาท และมีมูลค่ายตุิธรรมของเวินลงทนุรวมจ านวน 4,406.37 และ 9,051.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

95.51 และ 94.33 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์หลกั คือ เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด 3 โครงการใน

ปี 2557 และ 6 โครงการในปี 2558 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 1,498.70 ล้านบาท และ 

3,052.96 ล้านบาท ตามล าดบั หนีส้นิสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,322.72 ล้านบาท และ 2,629.30 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.26 และ 86.12 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั ดงันัน้ กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิจ านวน  3,114.60 

ล้านบาท และ 68542.39 ล้านบาท ตามล าดบั ประกอบด้วย ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน  3,107.90 ล้านบาท 

และ 6,502.73 ล้านบาท ตามล าดบั และก าไรสะสมส าหรับงวด 6.70 ล้านบาท และ 39.66 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้

เนื่องมาจากการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่งของกองทรัสต์เพื่อน าเงินที่ระดมทนุเพิ่มจากผู้ ถือหน่วยและเงินกู้ยืมระยะยาวมาลงทนุ

เพิ่มในทรัพย์สนิหลกัเมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจ านวน 9,426.83 ล้านบาท และมีมลูค่ายตุิธรรมของเงิน

ลงทนุรวมจ านวน 9,055.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของสินทรัพย์รวม การลดลงของสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 

มิถนุายน 2559 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จ านวน 125.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีจ านวน 19.94 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 39.59 ล้าน

บาท 

สภาพคลอ่ง 

ส าหรับปี 2557 (8 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2557) กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 

4,262.06 ล้านบาท จากการซือ้เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4,406.37 ล้านบาท ส าหรับปี 2558 กองทรัสต์มี

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,265.25  ล้านบาท จากการซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน  

4,662.98 ล้านบาท และใน 6 เดือนแรกของปี 2559 กองทรัสต์มีเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 91.80 

ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง  

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2557 มีจ านวน 4,332.08 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจาก

การขายหนว่ยทรัสต์จ านวน 3,107.90 ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 1,370.00 ล้านบาท ในขณะท่ีมี

เงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการขายหน่วยทรัสต์ เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม และดอกเบีย้จ่ายจ านวน  96.24 ล้านบาท 

47.33 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับปี 2558 กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 4,455.67 ล้านบาท ประกอบด้วย เงิน

สดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์จ านวน 3,508.8 ล้านบาท  เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,350.00 ล้านบาท 

ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการขายหนว่ยทรัสต์ เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม และดอกเบีย้จ่ายจ านวน 104.07 

ล้านบาท 46.58 ล้านบาท และ 52.61 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2559 กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 91.80 ล้านบาท และมีกระแส

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 216.83 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 56.70 ล้าน

บาท การจ่ายคืนมลูคา่หนว่ยทรัสต์จากการลดทนุจ านวน 109.97 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบีย้จ านวน 50.16 ล้านบาท 

ท าให้ ณ สิน้งวดกองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 135.40 ล้าน ลดลง 125.03 ล้านบาทจากเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 260.43 ล้าน 
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16. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

 การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรี

เมี่ยม โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ 

WHART) ตอ่นกัลงทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ใน

กองทรัสต์  

ประเภทการลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง : ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ 2 

โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center                
(ชลหารพิจิตร กม.5) 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

คณุสมบตัิของหนว่ยทรัสต์ : ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและช าระเต็มมลูคา่ทัง้หมด รวมทัง้ไมม่ี

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากดัที่เป็นไปตาม

กฎหมายตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 316,290,000 หน่วย โดยมีสดัสว่นการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

(Rights Offering) และการเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนอื่น 

( บุคคลในว งจ า กัดที่ เ ป็ นผู้ จ อ ง ซื อ้ พิ เ ศษ  ( Private 

Placement) และ/หรือการเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ) 

(Public Offering) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.2 
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มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 

2559 

: 9.4454 บาท1 

ราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ : 10 บาท ตอ่หนว่ย 

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ เสนอขาย

เพิ่มเติม 

: ไมเ่กิน 3,162,900,000 บาท 

จ านวนหนว่ยจองซือ้ขัน้ต ่า : ส าหรับส่วนที่ เป็นการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนอื่น (Public 

Offering) 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 

หนว่ย  

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อ

ก าหนดช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซือ้

และรับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

: วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เดิม ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์  

(Rights Offering) 

: 2.3680 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขายเพิ่มเติม   

 การจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นการจดัจ าหน่ายแบบ Firm Underwriting 

ซึ่งในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผู้จดัจ าหน่ายจะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์

โดยการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือการโอนเงินผ่านบญัชี

ธนาคาร หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 5 หรือ 7 หรือ 10 วนัท าการ ตามล าดบั นบัแต่

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้หรือ วนัท่ีระงบัหรือหยดุการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (แล้วแต่

กรณี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.4.4 

 อนึ่ง ในส่วนของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนอื่น (Public Offering) ในครัง้นี ้มิได้เป็นการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มนัก

                                                           
1 มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ีออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกคือ 10 บาทตอ่หน่วย ทัง้นี ้ในช่วงการด าเนินงานของกองทรัสต์ภายหลงัการ
จดัตัง้กองทรัสต์ คณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยในการลดทนุช าระแล้วครัง้ล่าสดุของกองทรัสต์
ตามมติคณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วยของหน่วยทรัสต์จะเท่ากับ 9.4205 บาทต่อหน่วย
ภายหลงัการลดทนุช าระแล้วดงักลา่ว 
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ลงทนุในข้อ 2.1.2 เพียงพอตอ่มลูคา่การเสนอขายรวมในครัง้นีแ้ล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้าง

ได้อยา่งเพียงพอ 
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2. การจอง การจดัจ าหน่ายและการจัดสรร 

สรุปข้อมูลการจองและการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่สอง 

(1) การเสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ในวนัที่ 22-25 
และ 28 พฤศจิกายน 2559  

(2) การเสนอขายต่อผู้ ลงทุนอื่น (Public Offering) และผู้ ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchaser) ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2559  

ประเภทนักลงทุน ระยะเวลาในการรับหนังสือ
ชีช้วนและใบจองซือ้ 

การจองซือ้ การช าระเงิน 

(1) การเสนอขายตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(Rights Offering) 

วนัที่ 22-25 และ 28
พฤศจิกายน 2559 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็นนกั
ลงทนุสถาบนั 

จองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอ่ืนๆ 

จองซือ้ได้ที่ส านกังานและสาขา
ของผู้จดัจ าหน่าย และตวัแทน
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลาเปิด
ท าการของส านกังานและสาขา
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
ผู้จดัจ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. 
หรือเวลาปิดท าการของส านกังาน
และสาขาของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายของ
วนัที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 
และเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท า
การของส านกังานและสาขาของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดั
จ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

- ห า ก ท า ก า ร จ อ ง ซื ้อ ใ น วั น ที่  22-24 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. หรือ
เวลาเปิดท าการของส านักงานและสาขา
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดั
จ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิด
ท าการของส านักงานและสาขาและก่อน
เวลา 12:00 น. ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 
2559 สามารถช าระเงินค่า จองซือ้โดย
ช าระเป็น (1) เงินสด การโอนเงิน หรือการ
โอน เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. 
ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ต้อง
ช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ และบคุคลที่
เก่ียวโยงกนั  
(Rights Offering) 

วนัที่ 22-25 และ 28 
พฤศจิกายน 2559 

จองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายเทา่นัน้ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. 
ของวนัที่ 22-25 และ 28 

- ห า ก ท า ก า ร จ อ ง ซื ้อ ใ น วั น ที่  22-24 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 
น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวนัที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 สามารถช าระเงินค่า 
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พฤศจิกายน 2559 จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงินสด การโอน
เงิน หรือการโอน เงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. 
ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ต้อง
ช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

(2) การเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุอ่ืน (Public Offering) ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  

นกัลงทนุสถาบนั วนัที่ 29 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2559 

จองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายเทา่นัน้ (ยกเว้นผู้
ลงทนุในตา่งประเทศ จองซือ้ผ่าน
ผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial Purchaser)
ตามที่ระบไุว้ข้อ 2.1.3.4) 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. 
ของวนัที่ 29 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2559 

- ห า ก ท า ก า ร จ อ ง ซื ้อ ใ น วั น ที่  29 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 
น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 สามารถช าระเงินค่า 
จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงินสด การโอน
เงิน หรือการโอน เงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. 
ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ต้อง
ช าระค่าจองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่ านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

ผู้ มีอปุการคณุของ
ผู้จดัการการจดั
จ าหน่าย และผู้จดั
จ าหน่าย  

วนัที่ 29 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2559 

จองซือ้ได้ที ่ส าน ักงานและสาขา
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
ผู้จดัจ าหน่าย 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิด
ท าการของส านักงานและสาขา
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
ผู้จดัจ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. 
หรือเวลาปิดท าการของส านักงาน
และสาขาของผู้จ ดัการการจดั
จ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายของ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 
และเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท า
การของส านักงานและสาขาของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดั

ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
และผู้จดัจ าหน่าย ช าระเงิน ณ วนัจองซือ้ 

- ห า ก ท า ก า ร จ อ ง ซื ้อ ใ น วั น ที่  29 
พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.00 น. – 
16.00 น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของ
วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สามารถช าระ
เงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น เงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ  (Automatic Transfer 
System  หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดราฟท์ 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. 
ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ต้องช าระ
ค่าจองซือ้เป็น เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System  หรือ 
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จ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 

ATS) เทา่นัน้ 

ผู้ มีอปุการคณุของ
ตวัแทนจ าหน่าย  

วนัที่ 29 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2559 

จองซือ้ได้ที ่ส าน ักงานและสาขา
ของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิด
ท าการของส านักงานและสาขา
ของตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท า
การของส านักงานและสาขาของ
ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ของ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 
และเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท า
การของส านักงานและสาขาของ
ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึง
เวลา 16.00 น.  ของวันที่  1 
ธันวาคม 2559 

ผู้ มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหน่าย ช าระเงิน 
ณ วนัจองซือ้ 

- ห า ก ท า ก า ร จ อ ง ซื ้อ ใ น วั น ที่  29 
พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และก่อนเวลา 12:00 น. ของวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 สามารถช าระเงินค่า
จองซือ้โดยช าระเป็น เงินสด เงินโอน เช็ค 
แคชเชียร์เช็คหรือ ดราฟท์ 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. 
ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ต้องช าระ
คา่จองซือ้เป็น เงินสด หรือเงินโอน เทา่นัน้ 

โดยในส่วนของการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchaser) นัน้จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ (International Purchase Agreement) ระหว่างผู้ซือ้
หนว่ยทรัสต์เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) กบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ที่สอง 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust) นี ้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2559 ที่ได้อนุมตัิให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

เพิ่มเติมทัง้หมดจ านวนไมเ่กิน  316,290,000 หนว่ย โดยเป็นการเสนอขายผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 

ผู้จดัจ าหนา่ย และตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้

2.1.1 ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที่มีความ

เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี ้ 
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(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ  

(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 

(4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึง

การลงทนุทางเลอืกอื่นๆ 

(6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

2.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ใหมท่ัง้หมดจ านวนไมเ่กิน  316,290,000 หนว่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่1 เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีใ้นจ านวนไม่เกิน  284,661,000  หน่วย คิด

เป็นร้อยละ 90  ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 2 

มิถนุายน 2559  ที่อนมุตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ตามสิทธิที่ได้รับ

จดัสรรตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความ

จ านงที่จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่า

สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขายเพิม่เติมในครัง้นีก็้ได้ 

ส่วนที่ 2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น (บุคคลในวงจ ากดัที่เป็นผู้จองซือ้พเิศษ (Private Placement)  

และ/หรือ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ) (Public Offering)  

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามจ านวนไม่เกิน 31,629,000 หน่วย และ

หนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ตามสว่นที่ 

1 (ถ้ามี) ให้กบัผู้ลงทนุอื่น บคุคลในวงจ ากดัที่เป็นผู้จองซือ้พิเศษ (Private Placement)  และ/หรือผู้มี

อปุการคณุ (Public Offering) ทัง้นี ้สดัสว่นในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในเบือ้งต้นเป็นดงัตอ่ไปนี ้ 
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ประเภทนักลงทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (หน่วย) 

ส่วนที่  1 เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตาม

สิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ 

(Rights Offering)  

ไม่เกิน  284,661,000 1,2 

ส่วนที่ 2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น (บุคคลในวงจ ากดั

ที่เป็นผู้จองซือ้พิเศษ (Private Placement)  และผู้มี

อุปการคุณ (Public Offering) 

ไม่เกิน 31,629,000 3  

(1) เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และผู้ ซือ้

หน่ วยท รัส ต์ เ บื อ้ ง ต้น ในต่ า งประ เทศ  ( Initial 

Purchaser) มีดุลยพินิจในการพิจารณาก าหนด

สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กบันกัลงทนุแต่

ละประเภทดงักลา่ว รวมทัง้อาจพิจารณาเพิ่มหรือลด

สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กบันกัลงทุนใน

ประเทศ และนักลงทุนในต่างประเทศ (Claw 

Back/Claw Forward) โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง 

ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของนกั

ลงทนุในประเทศและนกัลงทนุในต่างประเทศแต่ละ

ประ เภทดังกล่าว  ทั ง้นี  ้ เพื่ อใ ห้การ เสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

(2) เสนอขายต่อผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดั

จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย 

(3) เสนอขายผู้ มีอุปการคุณของตัวแทนจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์ 

(4) ผู้ลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการขายผ่านผู้ซือ้

หน่ วยท รัส ต์ เบื อ้ ง ต้นในต่ า งประ เทศ  ( initial 

purchaser) 

หมายเหต:ุ  1  จ านวนหน่วยข้างต้น มีอตัราส่วนในการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ที่ 2.3680 

หน่วยทรัสต์เดิม ตอ่ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 
 2  รวมส่วนที่เสนอขายต่อดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จ านวนประมาณ 47,443,500 

หน่วยแล้ว โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะจดัสรรให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจะคดิ

เป็นสดัสว่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายจริงได้ทัง้หมดหลงัจาก

ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้  
 3  ไมร่วมสว่นของการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (ถ้ามี)  

  

ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ข้างต้นเป็นสดัส่วนเบือ้งต้น ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  ผู้ซือ้

หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ ( Initial Purchaser) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุแต่ละประเภท (Claw back/ Claw forward) 

ตามที่ระบไุว้ข้างต้นตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้
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หน่วยทรัสต์ของผู้ ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบ

ความส าเร็จในการขายสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบเทา่ที่ไมข่ดัตอ่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทนุให้ยดึตามนิยามที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

“ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” หมายถึง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย

เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ

จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ ทัง้นี  ้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.1 

หรือผู้จัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.2 หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 

2.1.3.3 ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.1 

 “นักลงทุนสถาบัน” หมายถึงผู้ลงทนุสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 9/2555 เร่ืองการก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง

ดงันี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 
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(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) 

หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า 

(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร

ลว่งหน้า 

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน

หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 

(24) ผู้จัดการกองทนุที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบตัิเป็นผู้จัดการกองทนุตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการแตง่ตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทนุ 

(25) ผู้ จัดการลงทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้ มีคุณสมบัติเป็นผู้ จัดการลงทุนตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการแตง่ตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการลงทนุในสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า 

(26) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 
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นกัลงทนุสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 

2.1.3 เท่านัน้ โดยนกัลงทนุสถาบนัสามารถซือ้หน่วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3 และใน

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายดงักล่าว 

ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.5.3 

นอกจากนี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายจะไม่มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขายในคราวนี ใ้ห้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้อก าหนดของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่าย

หลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย” หมายถึง บคุคลธรรมดาที่เป็น

ลกูค้า และ/หรือ นิติบคุคลที่มิใช่นกัลงทนุสถาบนัตามค าจ ากดัความที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงลกูค้าหรือผู้

ที่คาดว่าจะเป็นลกูค้า คู่สญัญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการคณุไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 และ 

2.1.3.2 ซึ่งได้แก่ ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ ให้ค าปรึกษา

ทางธุรกิจ ผู้ ให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูทางธุรกิจ และผู้แนะน าธุรกิจด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ

วาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดวา่จะเป็นลกูค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้

จดัจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 และ 2.1.3.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลต่างๆ 

ดงักลา่วข้างต้น ทัง้ที่ติดต่อในปัจจุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัด

จ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 และ 2.1.3.2  

ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการ

การจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 และ 2.1.3.2 ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 

โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่ายจะ

จดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 2.5 

และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.5.4 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และผู้ที่เก่ียวข้องของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดั

จ าหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุที่ ทธ. 27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 8 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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“ผู้มีอุปการคุณของตัวแทนจ าหน่าย” หมายถึง บคุคลธรรมดาที่เป็นลกูค้า และ/หรือ นิติบคุคลที่มิใช่
นกัลงทนุสถาบนัตามค าจ ากดัความที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงลกูค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลกูค้า คู่สญัญา 
บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอปุการคณุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของตวัแทน
จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3  

"ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ทัง้นี ้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการ

จดัจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.2 

ทัง้นี ้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนกัลงทุนรายย่อยหรือ

ประชาชนเป็นการทัว่ไป เนื่องจากความต้องการจากกลุม่นกัลงทนุข้างต้นเพียงพอต่อมลูค่าการเสนอ

ขายรวมในครัง้นีแ้ล้ว และสามารถกระจายหนว่ยทรัสต์ในวงกว้างได้อยา่งเพียงพอ 

2.1.3 ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

2.1.3.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 18 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ (02) 888-8888 

2.1.3.2 ผู้จัดจ าหน่าย 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ (02) 685-6696 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายทรัสต์เพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ หรือ

ประกาศผา่นทางเว็บไซต์ www.whareit.com หรือทางช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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2.1.3.3 ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวให้

ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ หรือประกาศผา่นทางเว็บไซต์ www.whareit.com หรือทางช่องทางอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

2.1.3.4 ผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

 CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.  

50 Raffles Place #16-02 Singapore Land Tower, Singapore 048623  

 โทรสาร: +65 6225 1522 

2.1.4 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 จะได้รับค่าตอบแทนการจัดจ าหน่าย (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยจะช าระตามจ านวนและวิธีการท่ีตกลงไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง  

2.1.5 ตลาดรองของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) อยา่งไรก็ตาม การเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้นีไ้ด้

ด าเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาอนมุตัิให้น าหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรับการซือ้ขาย

หนว่ยทรัสต์ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสีย่งในเร่ืองสภาพคลอ่งและการไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการ

ขายหน่วยทรัสต์ตามที่คาดการณ์ไว้ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์ให้

หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งจะสง่ผลให้

หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมไมม่ีตลาดรองส าหรับการซือ้ขาย 

2.2 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน และใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซือ้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่ส านักงานและสาขาของ

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน ระหว่างเวลาท าการของผู้จดัการการจัดจ าหน่าย และ

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตัง้แตว่นัที่ 22-25 พฤศจิกายน และ 28 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม 2559 
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ทัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีช้วนท่ีมีข้อมลูไมแ่ตกตา่งไปจากหนงัสือชีช้วน

ที่ยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. จาก เว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษา

รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

2.3 วันและวธีิการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

รายละเอียดวิธีการจองและการช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภท ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) 

(ก) ให้ผู้ จองซือ้ประเภท ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) จองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัด

จ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่

จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกิน

กวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ โดยผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ใน

ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ (ถ้ามี) และต้องน าสง่ใบ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ผู้จองซือ้ประเภท ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่น

การถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย และ

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่

ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวั

ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ

ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไม่หมดอาย ุ

และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้

ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัร

ประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

ของผู้ เยาว์และผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่
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พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชี

ธนาคารกรณีผู้ จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักล่าวต้องตรงกับช่ือผู้จองซือ้  (เฉพาะผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เกินสทิธิ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา

หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่า

จองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยช่ือของบัญชีธนาคาร

ดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้(เฉพาะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เกินสทิธิ)    

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทย: ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือ

เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่า

จองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยช่ือของบัญชีธนาคาร

ดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้(เฉพาะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เกินสทิธิ)  

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือแสดง

ความเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of 

Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ

นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่าง

ด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ

ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมี

อายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือ
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เดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณีผู้จองซือ้

ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบญัชีธนาคาร โดยช่ือของบญัชี

ธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้(เฉพาะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เกินสทิธิ)   

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่ มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน : ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จอง

ซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนา

เอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้

ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง

โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และ

ประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณี

ผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบญัชีธนาคาร โดยช่ือ

ของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้(เฉพาะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้

เกินสทิธิ) 

 

นอกจากนี ้ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา

ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทนนัน้ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์

หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 

(Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ผู้จดัจ าหนา่ยและตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์

แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบ

จองซือ้และลงลายมือช่ือเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการการจดั

จ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่

กล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก

รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจัด

จ าหนา่ย ผู้จดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ใน

สว่น “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และเอกสาร “ค ารับรองสถานะ

นิติบคุคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อม

ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ อย่างไรก็ตาม 

หากผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกค ารับรองสถานะนิติบคุคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม 

FATCA ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จอง

ซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมได้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่เป็นนกัลงทนุสถาบนั 

จองซือ้ได้ที่ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเท่านัน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 

2.1.3.1 (ยกเว้นผู้ ลงทุนในต่างประเทศ จองซือ้ผ่านผู้ ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นใน

ตา่งประเทศ (Initial Purchaser)ตามที่ระบไุว้ข้อ 2.1.3.4) 

(2) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอื่นๆ 

จองซือ้ได้ที่ส านกังาน และสาขาของผู้จดัจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.2 และ

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.3 

 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและ

สาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการ

ของส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้ จัดจ าหน่ายของวันที่ 22 -25 

พฤศจิกายน 2559 และเวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานและสาขาของ

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

โดยในกรณีที่ปรากฏวา่มีผู้จองซือ้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ครบตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และตัวแทน

จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรับการจองซือ้ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการ

จองซือ้ แต่ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้จดัจ าหน่าย หรือตวัแทน
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จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) ในการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้จองซือ้ได้

จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี  ้

(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิด

ท าการของส านกังานและสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายถึง

เวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้ จัดการการจัด

จ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยหรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงินสด การโอนเงิน หรือการ

โอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค

ธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์  โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ภายใน

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกับญัชีใน

กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ผู้ จัดการการจัด

จ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 หรือผู้จดัจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.2 

หรือตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.3 (แล้วแต่กรณี) ก าหนด 

พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559  หรือเวลา 

9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย

และผู้จัดจ าหน่ายถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559  ผู้จองซือ้

จะต้องช าระค่าจองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

และหรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่

หรือผู้จดัจ าหนา่ย หรือตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) ได้รับต้องเทา่กบั

ยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้และรับช าระเงิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซือ้จึงต้อง

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ผู้จดัจ าหนา่ย และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์

ก าหนด  
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(ง) ผู้ จองซือ้ที่ช าระเงินค่าจองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินคา่จองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่จ่ายเช็ค 

เข้าบัญชีของกองทรัสต์ที่เปิดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.1 หรือผู้จัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.2 หรือ

ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.3 ก าหนด ซึ่งผู้ จองซือ้สามารถ

สอบถามช่ือและเลขที่บญัชีได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือตวัแทน

จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) โดยหากช าระเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ผู้จดัการการ

จดัจ าหน่าย หรือผู้จดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ผู้จัดการการจดัจ าหน่าย 

หรือผู้จดัจ าหนา่ย หรือตวัแทนจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ ดงักลา่วจะเป็นผู้ท าการโอนเงินของยอด

จองซือ้รวมในสว่นของตนให้กบัทรัสตี 

(จ) ผู้จองซือ้ต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินคา่จองซือ้ในข้อ 

(ค) หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการช าระคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายื่นความจ านงขอจองซือ้และ

ช าระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.1 หรือผู้จัดจ าหน่าย ตามที่

ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.2 หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.3 (แล้วแต่

กรณี) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจัด

จ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของ

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยของวนัท่ี 22-25 พฤศจิกายน 2559 และเวลา 9.00 

น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้ จัด

จ าหนา่ยถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าที่ที่รับ

จองซือ้จะลงลายมือช่ือ รับจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการ

จองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทน

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่

ครบถ้วนตามข้อ (ก)-(จ) ข้างต้นได้ 
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2.3.2 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน 

(ก) ผู้ จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 2,000 หน่วย และต้องเพิ่มเป็นจ านวน

ทวีคูณของ 100 หน่วย โดยผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้

หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนามโดยผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้

จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนงัสือแสดง

ความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่

เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนงัสือแสดง

ความเป็นนิติบุคคล ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of 

Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบัและส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกไม่

เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้

มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสาร

ประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  ต้องได้รับการ

รับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของ

สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง

ความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว 

หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่ มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน : ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้

จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบ

ส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้
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จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่

กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

นอกจากนี ้ผู้จองซือ้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่

มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทนนัน้ เป็นผู้

ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 

2.1.3.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า

แบบประเมินความสามรถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซื อ้หน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ทัง้นีห้ากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จัดการการจดัจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจอง

ซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ใน

สว่น “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และเอกสาร “ค ารับรองสถานะ

นิติบคุคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อม

ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ อย่างไรก็ตาม 

หากผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกค ารับรองสถานะนิติบคุคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม 

FATCA ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จอง

ซือ้ 

 (ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเท่านัน้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 

2.1.3.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 29 

พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2559    
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(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี  ้

(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ

ก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่า

จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์  

โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้

ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุ

ไว้ในข้อ 2.1.3.1 ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่

ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือเวลา 

9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 1 ธันวาคม 2559  ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้

ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

และหรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้และรับช าระเงิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซือ้จึงต้อง

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยก าหนด  

(ง) ผู้ จองซือ้ที่ช าระเงินค่าจองซือ้ด้วยเงินสด  การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินคา่จองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่จ่ายเช็ค 

เข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.1 ก าหนด ซึ่ง

ผู้จองซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซือ้ได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย โดย

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนให้กบัทรัสตี 

(จ) ผู้จองซือ้ต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินคา่จองซือ้ในข้อ 

(ค) หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการช าระคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายื่นความจ านงขอจองซือ้และ

ช าระเงินได้ที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 
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16.00 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าที่ที่รับจอง

ซือ้จะลงลายมือช่ือ รับจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการ

จองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จอง

ซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ข้างต้น ได้  

2.3.3 ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย 

 ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 2,000 หนว่ย และต้องเพิม่เป็นจ านวนทวีคณูของ 100 

หนว่ย โดยจะต้องปฏิบตัติามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

  (1) การจองซือ้โดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ 

 (ก) ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและ

ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่

ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวั

ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ

ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไม่หมดอาย ุ

และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้

ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัร

ประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

ของผู้ เยาว์และผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่

พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชี

ธนาคารกรณีผู้ จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา

หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  (กรณีผู้จองซือ้
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เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารโดยช่ือของบญัชีธนาคาร

ดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทย: ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือ

เดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้

ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยช่ือของ

บญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือแสดง

ความเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of 

Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ

นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่าง

ด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ

ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมี

อายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือ

เดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณีผู้จองซือ้

ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยช่ือของ

บญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

นอกจากนี ้ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศนัน้ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชี
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อื่นๆ กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 และได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมิน

ความสามรถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จัดการการจดัจ าหน่าย และผู้จัด

จ าหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดงักล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื อ้หน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ทัง้นีห้ากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้

จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัด

จ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับ

ใบทรัสต์แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จอง

ซือ้ประสงค์ที่จะฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จอง

ซือ้ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดา

และนิติบุคคล และเอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม 

FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอกค ารับรอง

สถานะนิติบคุคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ

ในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้ จัด

จ าหน่ายภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่วนัที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559  ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและผู้จัด

จ าหนา่ย  ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ย และวนัที่ 1 ธันวาคม 2559  ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท า

การของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ย ถึงเวลา 16.00 น. 

โดยในกรณีที่ปรากฏวา่มีผู้จองซือ้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ครบตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรับการ

จองซือ้ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ แต่ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิผู้จดัการการจัด
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จ าหน่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ จองซือ้ได้จนถึงวันครบก าหนด

ระยะเวลาการจองซือ้ 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี  ้

(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.00 น.หรือเวลาเปิดท า

การของส านักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่าย  ถึง

เวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายและผู้ จัดจ าหน่าย และตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของ

ส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายถึงก่อนเวลา 

12.00 น. ของวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดย

ช าระเป็น เงินโอน เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System 

หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ลงวนัที่

ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกั

บญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็น

ช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เทา่นัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดั

จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ก าหนด พร้อมทัง้เขียน ช่ือ นามสกุล และ

หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือ เวลา 

9.00 น.หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จัดการการจดัจ าหน่าย

และผู้จดัจ าหน่าย ถึงเวลา 16.00น. ของวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้จองซือ้จะต้อง

ช าระเงินคา่จองซือ้ตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน หรือเงินโอน โอนเงิน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวา่ Automatic Transfer System หรือ ATS) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic 

Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์

กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ที่ได้ด าเนินการแจ้ง

ความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระคา่ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ

ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ที่ช าระเงินคา่จองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอน

เงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่จ่ายเช็ค เข้าบญัชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
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ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3. ก าหนด ซึ่งผู้จองซือ้

สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ได้จากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยที่

ผู้จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่ายแต่ละรายจะเป็น

ผู้ท าการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนให้ทรัสตีตอ่ไป 

(ง) ผู้จองซือ้ต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินคา่จองซือ้ในข้อ 

(ค) หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์มายื่นความจ านงขอจองซือ้และ

ช าระเงินได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ในระหว่าง

ระยะเวลาจองซือ้ที่ก าหนดไว้ในข้อ (ข) โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าที่ที่รับจองซือ้จะลงลายมือ

ช่ือรับจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้  

(จ) ผู้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิการจองซือ้และขอเงิน

คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิยกเลิกการจอง

ซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง) ข้างต้นได้  

2.3.4 ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของตัวแทนจ าหน่าย 

(ก) ผู้ จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 2,000 หน่วย และต้องเพิ่มเป็นจ านวน

ทวีคูณของ 100 หน่วย โดยผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้

หน่วยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล 

จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้า

มี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่

ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตวั

ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ

ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไม่หมดอาย ุ

และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน 

จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/

มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 

จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ เยาว์และของ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 28 

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้

ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร

กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา

หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย) และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารโดยช่ือของบญัชีธนาคาร

ดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทย: ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา

หนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล

ดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 

กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือแสดง

ความเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of 

Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ

นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่าง

ด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ

ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมี

อายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 29 

เดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารกรณีผู้จองซือ้

ขอรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยช่ือของ

บญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ 

นอกจากนี ้ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศนัน้ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชี

อื่นๆ กบัตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.3 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกั

ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลง

ลายมือช่ือเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้

ให้แก่ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้

ไมป่ระสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ จองซือ้ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม

ส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้

จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และเอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค า

ยินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้

ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนาม

ของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้ 1 รายสามารถจองซือ้ได้เพียง 1 ใบจองเทา่นัน้โดยไมจ่ ากดัจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จอง

ซือ้ต่อ 1 ใบจอง หากผู้จองซือ้รายใดจองซือ้มากกว่า 1 ใบจอง ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
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ข้างต้นสงวนสิทธิในการเลือกใบจองที่จองซื อ้หน่วยทรัสต์ที่มีจ านวนหน่วยทรัสต์สูงสุด 

(รวมถึงกรณีที่มียอดจองซือ้เทา่กนั) เพียง 1 ใบจอง 

(ค) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานและสาขาของตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ภายใน

ระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่วนัที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559  ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือ

เวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ถึงเวลา 16.00 น. 

หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  และวนัที่ 1 

ธันวาคม 2559  ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของตวัแทน

จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00 น. โดยในกรณีที่ปรากฏวา่มีผู้จองซือ้จองซือ้หน่วยทรัสต์

ครบตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จดัการการ

จดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับการจองซือ้ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

แตท่ัง้นี ้ไมเ่ป็นการตดัสทิธิผู้จดัการการจดัจ าหน่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์

จากผู้จองซือ้ได้จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

(ง) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี  ้

(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.00 น.หรือเวลาเปิดท า

การของส านักงานและสาขาของส านักงานและสาขาของตัวแทนจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์  ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานและสาขาของ

ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  และตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของ

ส านกังานและสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ถึงก่อนเวลา 12.00 น. ของ

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น เงิน

โอน เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค 

แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ลงวนัที่ภายในวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักงานหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือ

เดียวกับผู้ จองซือ้เท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละ

รายตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3.3 ก าหนด พร้อมทัง้เขียน ช่ือ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือ เวลา 

9.00 น.หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานและสาขาของตัวแทนจ าหน่าย
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หนว่ยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00น. ของวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงิน

คา่จองซือ้ตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน หรือเงินโอน โอนเงินอตัโนมตัิ 

(หรือที่เรียกวา่ Automatic Transfer System หรือ ATS) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้และรับช าระเงินที่ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย

ก าหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้ จองซือ้จึงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตัวแทนจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์แตล่ะรายจะก าหนด   

(จ) ในกรณีที่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่และต้องการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรร

ฝากเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ช่ือผู้จองซือ้จะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือของเจ้าของ

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เทา่นัน้ โดยหากในกรณีที่ผู้จองซือ้มิได้ระบรุายละเอียดเก่ียวกบับญัชี

หลกัทรัพย์ หรือรายละเอียดที่ระบไุว้ไม่ถกูต้อง หรือช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จอง

ซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่ตรงกับช่ือผู้จอง

ซือ้ในใบจองซือ้ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้

รายดงักลา่วตามข้อ 2.8 แทน 

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิการจองซือ้และขอเงิน

คืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการ

ไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นได้  

2.4 ขัน้ตอนการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

2.4.1 ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบใุนข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร

รายนัน้ๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์แก่ผู้ที่จองซือ้ โดยการโอนเงินอตัโนมัติ (หรือที่

เรียกวา่ “Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร หรือช าระเป็น

เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 5 หรือ 7 หรือ 10 วนัท าการ ตามล าดบั นบัแต่วนัสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้

รายนัน้ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นที่ไม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้

ภายในระยะเวลาดงักล่าว  ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้จดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์

รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 

7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจดัสรรที่ต้องสง่คืนนบัจาก

วนัท่ีพ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
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กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้

ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ /หรือค่าเสียหายใดๆ 

อีกตอ่ไป   

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญู

หายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และ /หรือตัวแทนจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ เช่นข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจุบนั 

ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือ ตัวแทน

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือ ตวัแทน

จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.4.2 กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ 

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรร

หนว่ยทรัสต์ไม่ครบตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้รายนัน้ๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่

ไม่ได้รับการจัดสรรคืนแก่ผู้จองซือ้  โดยการโอนเงินอัตโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer 

System หรือ “ATS”) หรือการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จอง

ซือ้ภายใน 5 หรือ 7 หรือ 10 วนัท าการ ตามล าดบั นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ในครัง้นี ้โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถ

คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว  ผู้จดัการ

การจดัจ าหน่าย ผู้จดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืน

เงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรท่ีต้องสง่คืนนบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัที่

ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้

เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่

อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้

จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป   

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญู

หายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือตวัแทน

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่นข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็น
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ปัจจุบัน ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ที่ ได้ให้ไว้กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือ 

ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือ 

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.4.3 ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิ

ค่าจองซือ้ตามเช็คค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หนว่ยทรัสต์จากผู้จองซือ้รายนัน้ๆ 

จะด าเนินการคืนเช็คคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียก

เก็บเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามเช็คคา่จองซือ้ หรือเนื่องจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ โดย

ผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และ

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที่ระบใุนข้อ 2.1.3 ภายใน 10 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง

ซือ้ 

2.4.4 กรณีที่มกีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์สามารถแบง่ออกได้เป็น 5 กรณี คือ 

(1) มีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการรับ

หนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกับมูลค่ากู้ ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียง

พอท่ีจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้

ก ่อตัง้ทรัสต์ ท รัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าวไม่เป็นไปตามอัตราหรือ

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.6 ของสว่นนี ้และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไมส่ามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท า

การนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(5) ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้ใช้

สิทธิยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตกุารณ์

ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เมื่อผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ (Underwriting Agreement) หรือสญัญา

ซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ (International Purchase Agreement) 

(ข) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 

หรือการเมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรือการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั

ในธุรกิจหรือการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้า

ลงทนุที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัจ าหนา่ยในครัง้นี ้

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั ง้ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  (Underwriting 

Agreement) หรือสัญญาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ ( International Purchase 

Agreement) หรือ 

(ง) เมื่อมีเหตุที่ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสัง่ระงับหรือหยุดการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์

ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่จะก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ (Underwriting Agreement) และสญัญาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ (International Purchase 

Agreement) 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ (1) - (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้จดัการ

กองทรัสต์จะยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวนและผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ใน

ข้อ 2.1.3 รายที่รับจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ จองซือ้ จะด าเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์โดยการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือ

การโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 5 หรือ 7 หรือ 10 

วนัท าการ ตามล าดบั นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้หรือ วนัที่ระงบัหรือ

หยดุการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้

รายนัน้ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้ภายในระยะเวลา

ดังกล่าว  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย

ค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ไมไ่ด้สง่คืนนบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว จนถึง

วนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวธีิการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จอง
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ซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้

จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป   

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญู

หายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือตวัแทน

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่นข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็น

ปัจจุบัน ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือ 

ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย  ผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือ 

ตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.5 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายผา่นผู้จดัการกองทรัสต์ในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 สว่น กลา่วคือ  

(1) เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) และ (2) เสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่นและผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ ( Initial 

Purchaser) ตามรายละเอียดในสว่นท่ี 3 ข้อ 2.1.2 หวัข้อ สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน

ครัง้นี ้นอกจากนี ้การจดัสรรหนว่ยทรัสต์โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย จะอยูภ่ายใต้เกณฑ์ดงันี ้

 (1) ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ผู้จดัจ าหน่าย และผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial 

Purchaser) อาจเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อนกัลงทุนในแต่ละประเภท

โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุในแต่ละ

ประเภทเพื่อท าให้การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ 

(2) ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยของตนเอง หรือของผู้จดั

จ าหน่ายที่ร่วมจ าหน่าย และผู้ที่เก่ียวข้องรวมถึงกองทุนรวมที่มีลกัษณะที่ผู้ จัดการการจัด

จ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยถกูห้ามมใิห้จดัสรรหลกัทรัพย์ให้ ตลอดจนบคุคลที่ผู้จดัการการจดั

จ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ทัง้นี ้เป็นไปตาม

รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เร่ือง 
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หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 

(3) ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ผู้จดัจ าหน่าย และผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial 

Purchaser) อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Claw back/Claw 

forward) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณ

ความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้ ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบเท่าที่ไม่ขดัต่อพ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเป็นผู้ด าเนินการจดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นของผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุ

การคณุของตวัแทนจ าหนา่ย ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย 

2.5.1 วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ย จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้

จ านวนไม่เกิน 284,661,000 หน่วยเพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (ซึ่งรวมถึงดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน(ถ้ามี)) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน โดยผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ

จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามสดัสว่นท่ีก าหนดไมส่ามารถกระท าได้หรือกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่

สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ โดยผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ยจะน าหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจดัสรรดงักลา่วไปเสนอขายรวมกบัหน่วยทรัสต์ที่มิได้รับการ

จองซือ้เนื่องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมสละสิทธิหรือไม่จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือจองซือ้ไม่

เต็มสิทธิหรือเหตอุื่นใดก็ตาม ส าหรับหน่วยทรัสต์ที่มิได้รับการจองซือ้ เนื่องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม

สละสิทธิหรือไม่จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือจองซือ้ไม่เต็มสิทธิ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอ

สงวนสิทธิในการด าเนินการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ลงทนุอื่น (Public Offering) โดยน าไป

รวมกบัสว่นท่ีเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดัที่เป็นผู้จองซือ้พิเศษ (Private Placement) และผู้มีอปุการ

คณุและผู้ลงทนุในตา่งประเทศผา่นผู้ซือ้หนว่ยทรัสต์เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่
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ระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ของข้อ 2.1.2  และ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินสทิธิของ

ตน  

ทัง้นี ้การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ผู้ จัดจ าหน่ายได้จดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้

หนว่ยทรัสต์เกินสทิธิของตน จะด าเนินการตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  ในกรณีหนว่ยทรัสต์ทีเ่หลอื มีจ านวนเพียงพอที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายจะ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิของตนได้ครบทกุ

ราย ให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้

หน่วยทรัสต์เกินสิทธิดงักลา่วทุกรายตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายดงักลา่ว

แสดงความจ านงไว้  

(2)  ในกรณีหน่วยทรัสต์ที่เหลือมีจ านวนไม่เพียงพอที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย

จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิของตนได้ครบ

ทกุราย ให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้

หน่วยทรัสต์เกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปัจจบุนัเฉพาะรายที่แสดงความจ านงใช้สทิธิจองซือ้เกินสทิธิไว้ 

ส าหรับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิแต่ยงัไม่ได้รับ

การจดัสรรที่มีจ านวนต ่ากว่า 2,000 หน่วยหรือสว่นที่เกิน 2,000 หน่วยแต่เป็นเศษไม่ลงตวั

ของหลกั 100 หน่วย การด าเนินการจัดสรรให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยอาจถือวา่

จ านวนหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นการจองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร และจะได้รับคืนเงินค่าจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามรายละเอียดในหวัข้อ 2.4  

2.5.2 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนอื่น (Public Offering) 

1. วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน  

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุสถาบนั ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดั

จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1.3.1 โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวน

มากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แกบ่คุคลใดก็ได้ ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่

ได้จดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 

หนว่ย หากยอดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดั
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จ าหนา่ย ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏวา่ยงัมีจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนั ผู้จดัการการ

จดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายอาจพิจารณาจดัสรรจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้

ประเภทอืน่ๆ เพิ่มเติม 

2. วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  และผู้จดัจ าหน่าย ให้อยู่ใน

ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรือผู้จดัจ าหน่ายแต่ละราย โดยจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มี

อปุการคณุ ผู้ที่เป็นลกูค้าหรือคาดวา่จะเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย หรือผู้จดัจ าหนา่ย หรือผู้

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจดัสรรแก่บคุคลอื่นๆ ตอ่ไป โดยจะจดัสรรให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ใน

จ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดก็ได้  ทัง้นี ้ จ านวน

หน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่าย  รายใดจะมี

จ านวนขัน้ต ่า 2,000 หนว่ยและเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หนว่ย หากยอดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์

ของผู้จองซือ้ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ครบตามจ านวนที่ก าหนด

แล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้ จัดจ าหน่ายแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ที่ได้รับการจดัสรรเป็น

อนัดบัสดุท้ายจะได้รับการจดัสรรเท่ากับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือ ซึ่งอาจน้อยกว่าจ านวนที่จองซือ้

หรือจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่าที่ก าหนด  

หากปรากฏวา่ยงัมีจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการ

จดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ย ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายอาจพิจารณาจดัสรรจ านวน

หนว่ยทรัสต์คงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม 

3. วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของตัวแทนจ าหน่าย 

(ก) ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหนา่ยจะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านส านกังาน

ใหญ่หรือสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของตัวแทนจ าหน่าย

เทา่นัน้ ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.5 ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ผู้มี
อปุการคณุของตวัแทนจ าหน่ายจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วยและเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 39 

ของ 100 หนว่ย โดยการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหน่ายให้อยู่ใน

ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย  

 (ข) หากยอดจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหนา่ยครบตาม

เง่ือนไขที่ก าหนดแล้วผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิ

ในการปิดรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 

(ค) หากปรากฏว่ายงัมีจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของ

ตวัแทนจ าหน่าย ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือ

ดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม  

(ง) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของตวัแทนจ าหน่ายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.5 ผู้จดัการ

การจดัจ าหนา่ยสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายนัน้ 

และจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ จองซือ้อื่นจนกว่าจะครบตาม

จ านวนที่จดัสรรไว้ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของตวัแทนจ าหนา่ย 

(จ) ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของตวัแทนจ าหน่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือ

ได้รับการจัดสรรเป็นอนัดบัสดุท้ายจะได้รับการจดัสรรเท่ากบัจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ เหลือ ซึ่ง

อาจน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้หรือจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่าที่ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะได้รับเงินคืน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 2.4 

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจ านงจองซือ้หน่วยทรัสต์และได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิก

การจองซือ้หนว่ยทรัสต์และขอเงินคืนไมไ่ด้ 

4.  วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุในต่างประเทศให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ซือ้หน่วยทรัสต์เบือ้งต้นใน

ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) 

2.6  ข้อจ ากัดการจัดสรร และข้อจ ากัดการถอืและโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

(ก) ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้ การจัดสรรเมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ที่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัแต่ละรายถืออยู่ในปัจจุบนั (ถ้ามี) บคุคลหรือกลุ่ม

บคุคลเดียวกันแต่ละรายนัน้ต้องมีสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของ

จ านวนหนว่ยทรัสต์จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์  
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(ข) ในกรณีที่ผู้ ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ให้

การจดัสรรหน่วยทรัสต์แก่บคุคลดงักลา่วเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั

การเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

แล้วแตก่รณีด้วย 

(ค) สดัส่วนการลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เนื่องจากเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 

(ง) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบคุคลใด กลุ่มบคุคลเดียวกันใด ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้

ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตาม

อตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น บคุคลดงักลา่วจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบ

แทนและการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในสว่นที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ก าหนด โดย

กองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วให้เป็นของผู้ รับประโยชน์รายอื่น และถือว่าผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 

(จ) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซือ้หน่วยทรัสต์

ทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่

ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 

 กรณีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้ จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุ อาจ

มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินท่ีกองทรัสต์ระดมทนุได้ 

 ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในบาง

กรณี ตามที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การ
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จองซือ้หน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผล

เสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐาน

อยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน

ของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ และช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัการ

การจดัจ าหนา่ยเป็นหลกั 

 ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของ

ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์เอง 

 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

และ/หรือผู้ลงทนุ ได้ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตาม หรือผกูพนัตาม

ข้อตกลง ข้อก าหนดสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่กองทรัสต์เข้าผกูพนัไว้ตามอ านาจ

ที่มีตามกฎหมายทัง้ที่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู และ/หรือ หนงัสือชีช้วน 

และ/หรือ ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศก าหนด ทัง้ที่มีอยู่

ในปัจจบุนั และที่จะได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้า 

 

2.7  ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  

ราคาในตลาดรองของหน่วยทรัสต์นับตัง้แต่วันที่เข้าซือ้ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์  (SET) มี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
มูลค่าการซือ้ขายเฉล่ีย

ต่อวัน (บาท) 

2557 18 ถึง 30 ธันวาคม       9.77       10.00        9.65     7,165,938.89  

2558 

มกราคม       9.86       10.10        9.85     5,453,463.50  
กมุภาพนัธ์       9.94       10.20       10.00     2,780,729.10  
มีนาคม       9.98       10.20       10.00     1,557,281.48  
เมษายน      10.04       10.30       10.10     1,493,041.11  
พฤษภาคม      10.11       10.40       10.10        704,203.89  
มิถนุายน      10.15       10.50       10.10     3,852,345.24  
กรกฎาคม      10.33       10.70       10.30     2,306,772.38  
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ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
มูลค่าการซือ้ขายเฉล่ีย

ต่อวัน (บาท) 

สิงหาคม      10.32       10.80       10.10     2,925,955.26  
กนัยายน      10.20       10.60       10.10        344,795.00  
ตลุาคม      10.17       10.60       10.10     1,418,041.67  
พฤศจิกายน      10.24       10.80       10.20     1,004,768.89  
ธันวาคม       9.99       10.30        9.90     2,100,041.00  

2559 

มกราคม       9.90       10.00        9.80     2,180,429.25  
กมุภาพนัธ์       9.92       10.30        9.80     4,744,532.78  
มีนาคม       9.93       10.20        9.85     6,744,952.39  
เมษายน       9.99       10.50        9.75     6,988,021.94  
พฤษภาคม      10.06       10.50        9.90     3,413,921.11  
มิถนุายน       9.91       10.00        9.85     1,149,813.16  
กรกฎาคม       9.92       10.20        9.80     4,785,344.72  
สิงหาคม 10.13 10.30 10.00 2,236,639.09 
กนัยายน 10.11 10.30 10.00 2,992,224.25 

 

2.8 วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต์หลักทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ( “ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ให้กบักองทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ใน

การเสนอขายครัง้นีแ้ล้ว กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบ

ซือ้ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหน่วยทรัสต์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมท าการซือ้

ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้ จองซือ้จะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้ จองซือ้

หลกัทรัพย์จะไมส่ามารถขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ จนกวา่จะได้รับใบทรัสต์ 

ดังนัน้ ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้ จองซือ้สามารถเลือกให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย

ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 กรณี ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(ก) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้ จองซือ้ นาย

ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะท าการสง่มอบใบทรัสต์ตาม

จ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ ที่

อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (โดย

ไม่รวมวันปิดท าการจองซือ้) ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่
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ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับ

ภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ (SET) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ กลา่วคือ จะฝากหน่วยทรัสต์

ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้จะต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในช่ือของ 

“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์

จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากอยู่ และออกหลกัฐานการ

ฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษัท

หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ที่

ได้รับจดัสรรจะสามารถขายหนว่ยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัที

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท าการซือ้ขายได้ในตลาด

หลกัทรัพย์ (SET) 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยด าเนินการตามข้อ 2.8 (ข) ช่ือของผู้จองซือ้

ในใบจองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝาก

หลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวน

สทิธิที่จะด าเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 2.8 (ก) 

แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้กองทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรฝากไว้

กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์

ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 

600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ 

และหากผู้ จองซือ้ต้องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600  ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม

การถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การถอนหน่วยทรัสต์ที่

ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600  จะต้องใช้เวลาในการ

ด าเนินการ ดังนัน้ ผู้ จองซือ้ที่น าฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
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หน่วยทรัสต์ได้ทันภายในวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาด

หลกัทรัพย์ (SET) 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการ

ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ตามข้อ 2.8 (ก) ให้แก่ผู้จองซือ้ 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครัง้นี ้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่าไม่เกนิ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) 

คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 100,000 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 316,290 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย คา่ผู้ประเมินราคาอิสระ  ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมผู้จดั
จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ (Underwriting Fee) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงิน
กู้ ยืม ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี ค่าพิมพ์หนังสือชี ้
ชวนและใบจองซือ้ และค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

183,620,889 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ประมาณ 183,204,599 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์  

1.1 กรรมการบริหารและผู้ที่ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต์ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว 

และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานท่ีรับผิดชอบการ

จดัท างบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในที่ดี และระบบการบริหารจดัการที่รัดกุม

เพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์มีความถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้เพื่อให้การจดัการกองทรัสต์

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู

แล้วดงักลา่วข้างต้น” 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
-นายปิยะพงศ์ พินธุประภา- 

 

นายธนภทัร อนนัตประยรู ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ

สนบัสนนุปฏิบตัิงาน 
-นายธนภทัร อนนัตประยูร- 
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ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ ผู้จดัการแผนกบญัชี -นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ- 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ 

 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-นายปิยะพงศ์ พินธุประภา- 
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1.2 กรรมการบริษัท  

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว 

และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่ าวไม่ถูกต้องครบถ้วน  

เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

สาระส าคญั ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว

ดงักลา่วข้างต้น” 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายก าธร ตติยกว ี ประธานกรรมการและ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
-นายก าธร ตติยกวี- 

 

นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ กรรมการอิสระ -นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน์- 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-นายปิยะพงศ์ พินธุประภา- 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน  

 

 “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาด

ข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

 เว้นแตข้่อมลูในเร่ืองรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ของ

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดย

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ซึง่ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งดี” 

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารงาน 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 
-นายสาวิตร ศรีศรนัยพงศ์- 

 


