ที

REMS026/2560
วันที 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

เรือง

เรี ยนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรี เมียม โกรท

สิงทีแนบมาด้ วย (1) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560
ตามทีบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ได้ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพือแจ้ งวัน ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพือกําหนดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้ าร่ วมประชุม
วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ พรี เ มี ย ม
โกรท ครัง, ที 1/2560 เมือวันที 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีผา่ นมานัน,
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART") ในครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์หลักเพือพิจารณาการรองรับการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ แผนการ
แปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ กองทุนรวม WHAPF
เป็ นหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF การกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART และพิจารณาเรื องอืนๆ ที
เกี ยวข้ องกับการแปลงสภาพและลงทุนเพิม เติ ม ในการนี , บริ ษัท ฯ จึง ใคร่ ข อจัดส่งหนัง สือเชิ ญประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560 มายัง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ท่าน ซึง ประกอบไปด้ วย
-

วาระการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560
ร่างสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โก
รททีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมเพือการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท

-

-

-

-

-

สรุ ปประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท และลักษณะทีจะเปลีย นแปลงเมือมีการแปลงสภาพแล้ ว
รายละเอียดทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ รวมทังจํ
, านวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของกองทุ
,
นรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์
ข้ อมูลโดยสรุ ปเกียวกับสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าทํ ากับบุคคลอื นและยังมี ผลใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนี , และสถานะการ
ดําเนินการให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงตกลงหรื อยินยอมให้ เปลียนคู่สญ
ั ญาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรั สต์ เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
สรุ ปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระในส่วนของ (1) ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (2) ทรั พย์ สินหลัก
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท และ (3) ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
รายงานงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560 –
วันที 30 พฤศจิกายน 2561
แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการ
แปลงสภาพ และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแต่ละขันตอน
,
(Conversion Timeline)
ผลกระทบทีผ ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการแปลงสภาพ
ค่าใช้ จ่ายในการแปลงสภาพของทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท
รายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ กรณีการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม

2

-

-

สารสนเทศการได้ มาซึง สินทรัพย์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท และการทํารายการทีเกียวโยงกันของทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรี เมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี)
ความเห็นของทรัสตี
คําชี ,แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุมและการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
ข้ อมูลของกรรมการอิสระของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แผนทีสถานทีจดั ประชุม

ทังนี
, , บริ ษัทฯ ใคร่ ขอเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทกุ ท่านได้ โปรดกรุ ณาศึกษารายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
ดัง กล่า วก่ อ นการประชุม พร้ อมกัน นี ใ, คร่ ข อเรี ย นเชิ ญ ผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ทุก ท่า นเข้ า ร่ ว มประชุม ประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ของทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560
ดังกล่าว ในวันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จนู ชัน, 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์ จนู
จึงเรี ยนมาเพือทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
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วันที 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
เรือง

ขอเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท

สิงทีส่งมาด้ วย

1.

รายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560

2.

ร่ างสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิว
เอชเอ พรี เมียม โกรททีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมเพือการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท

3.

สรุปประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท และลักษณะทีจะเปลียนแปลง
เมือมีการแปลงสภาพแล้ ว

4.

รายละเอียดทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ รวมทังจํ
, านวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของกองทุ
,
นรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์

5.

ข้ อมูลโดยสรุ ปเกียวกับสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ ณ
ขณะนี , และสถานะการดํ า เนิ น การให้ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง ตกลงหรื อ ยิ น ยอมให้ เ ปลีย น
คู่สญ
ั ญาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
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6.

ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ

7.

สรุ ปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระในส่วนของ (1) ทรัพย์สินหลัก
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (2) ทรัพย์สินหลักของทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท และ (3) ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ

8.

รายงานงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ตงแต่
ั , วนั ที 1
ธันวาคม 2560 – วันที 30 พฤศจิกายน 2561

9.

แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี การลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแต่ละ
ขันตอน
,
(Conversion Timeline)

10.

ผลกระทบทีผ ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการแปลงสภาพ

11.

ค่าใช้ จ่ายในการแปลงสภาพของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท

12.

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ กรณีการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ น
กองทรัสต์ โดยมี ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม

13.

สารสนเทศการได้ มาซึง สินทรัพย์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท และการทํารายการทีเกียวโยงกัน ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)

14.

สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี)

15.

ความเห็นของทรัสตี

16.

คําชี ,แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุมและการมอบฉันทะ

17.

หนังสือมอบฉันทะ

18.

ข้ อ มูล ของกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์

19.

แผนทีสถานทีจดั ประชุม
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บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ได้ ส่ง
หนังสือถึงบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) แสดง
ความประสงค์ทีจะให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระดังกล่าวเป็ นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ในการดําเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ขอให้ กองทุนรวม
WHAPF ใช้ วิธีการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการ
แปลงสภาพดังกล่าว (“การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF”) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ. 34/2559 เรื อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“ประกาศ
ทจ. 34/2559”) การดําเนินการตามทีผ้ จู ัดการกองทรัสต์เสนอดังกล่าว จะเป็ นผลให้ กองทุนรวม WHAPF รวมเข้ ากับ
กองทรัสต์ WHART นอกจากนี , หลังจากการทีกองทุนรวม WHAPF แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดําเนินการดังนี ,
1.

สําหรับหนี ,ของกองทุนรวม WHAPF ทีมีอยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อันเป็ นส่วนหนึงของ
ภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART นัน, ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้
กองทรั สต์ WHART กู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นมาเพือชํ าระหนีด, งั กล่าวทันทีหลังจากกองทรั สต์
WHART รับโอนหนี ,ดังกล่าว และนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม
WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว (รายละเอียดการกู้ยืมเงินปรากฏใน
ข้ อ 6.2 ของวาระที 2)

2.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนให้ กองทรัสต์ WHART ซึงรับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวม WHAPF
ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (รายละเอียด
การลงทุนปรากฏในข้ อ 6.1 ของวาระที 2) ทันที เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้ วย
1)

เงินกู้ยืม โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเพือลงทุนเพิมเติม
ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ซึง จะอยู่ในสัญญาฉบับเดียวกันกับทีกองทรัสต์ WHART จะ
กู้ ยื ม เพื อ ชํ า ระหนี ต, ามข้ อ 1 และจะนํ า ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม และทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุน รวม WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น
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(1) จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมา
จากกองทุนรวม WHAPF
(2) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม
WHAPF
(3) สิทธิ การเช่าและสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมและทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF
(4) สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF
2)

เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมซึงได้ รับโอนจาก
บริ ษัทในกลุ่ม บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํ ากัด (มหาชน) และของทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

ด้ วยเหตุดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเห็นสมควรให้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครัง, ที 1/2560 ในวันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น.
ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จนู ชัน, 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์ จูน แผนทีสถานทีจดั ประชุม ปรากฏตามสิงทีส่งมา
ด้ วย 19 เพือพิจารณาเรื องดังกล่าวดังต่อไปนี ,

วาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ของกองทรัสต์ WHART ครัง4 ที 1/2560 นีก4 ับวาระที 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที 1.1, 1.2 และ 1.3) ถึงวาระที 5 ใน
ทีประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง4 ที 1/2560 ซึงเป็ นวาระทีเกียวกับการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ เป็ นเรื องทีเกียวข้ องและ
เป็ นเงือนไขของกันและกัน หากเรื องใดเรื องหนึงตามวาระที 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที 1.1, 1.2 และ 1.3 ทุก
วาระ) ถึงวาระที 5 ไม่ ได้ รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครั ง4 ที 1/2560 จะ
ไม่ มีการนําเสนอวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 เพือให้ ท ีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ครัง4 ที 1/2560 นีพ4 ิจารณา
นอกจากนี 4 วาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ทีจะนําเสนอเพือขอ
อนุ มัติในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ WHART ครั ง4 ที 1/2560 นี เ4 ป็ นวาระทีเกียวกับการ
รองรั บการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลง
สภาพ เป็ นเรืองทีเกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน หากเรืองใดเรืองหนึงตามวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย
วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ไม่ ได้ รับการอนุ มัติจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์
WHART ครั ง4 ที 1/2560 นีใ4 ห้ ถือว่ าวาระทีได้ รับการอนุ มัติโดยทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์
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WHART ครั ง4 ที 1/2560 ไปก่ อนหน้ านั น4 ได้ ถูกยกเลิกและจะไม่ มีการนําเสนอวาระอืนดังกล่ าวเพือให้ ท ีประชุม
วิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ครัง4 ที 1/2560 พิจารณาต่ อไป
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง4 ทีผ่านมา

การประชุมสามัญประจําปี 2560 ของกองทรัสต์ WHART เมือวันที 5 เมษายน 2560 เริ มประชุมเมือเวลา 10.00
น. ณ ห้ องแพลทินัม ฮอลล์ ชัน, 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เ คียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที 1 ถนนรั ชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
,
96 คน นับจํานวนหน่วยทรัสต์ได้
449,304,880 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 46.21 ของหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั,
สต์ WHART โดยมติแต่ละ
วาระมีรายละเอียดดังนี ,
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง, ทีผา่ นมา
วาระที 2 รายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2559
วาระที 3 รายงานงบการเงินประจํารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี 2559
วาระที 4 รายงานการแต่งตังผู
, ้ สอบบัญชีกองทรัสต์ WHART ประจําปี 2560 ซึงผู้สอบบัญชีทีได้ รับ
แต่งตังเป็
, นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จํากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ ”)
ดังนี ,
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3442 และ/หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ] ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3760 และ/หรื อ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ
4. นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3873 และ/หรื อ
5. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5016
โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบ
การเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีทีบคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซ
วอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทําหน้ าทีแทนได้ โดยมีคา่ ตอบแทน
การตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี 2560 คือ 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
โดยรายงานการประชุมสามัญประจํ าปี 2560 ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าวเป็ นไปตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 5 เมษายน 2560 แล้ ว สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิงทีส่ง
มาด้ วย 1
วาระที 2

พิจารณาอนุ มัติการรองรั บ การแปลงสภาพกองทุ นรวม WHAPF เป็ นกองทรั สต์ โดยมี
กองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ ท ีรองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรั บ
โอนทรั พ ย์ สิน และภาระของกองทุ นรวม WHAPF และชําระค่ าตอบแทนให้ กองทุ น รวม
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WHAPF เป็ นหน่ วยทรั สต์ การลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF การกู้ยมื เงินของกองทรั สต์ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ อง
กับการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ WHART
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนชี ,แจงรายละเอียดการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์โดยมี
กองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุน
รวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี ,
1.

วัตถุประสงค์ ของการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์เพือรับโอนทรัพย์ สินและภาระของ
กองทุนรวม WHAPF โดยกองทรัสต์ WHART จะชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระเป็ นหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ตามทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหนังสือแสดงความประสงค์ถึงบริ ษัทจัดการ
2.

ทีมาและเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF มีทมี าและเหตุผลสืบเนืองมาจากผู้จดั การกองทรัสต์แสดงความประสงค์จะ
ให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
และชําระค่าตอบแทนการรั บโอนทรัพย์สินและภาระดังกล่าวด้ วยหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ในการนี , บริ ษั ท
จัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ จึงได้ ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุนใน
ทรั พ ย์ สินที จะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และได้ ร่ วมพิจ ารณากํ าหนดขัน, ตอนการ
ดําเนินการดังกล่าว รวมตลอดจนกําหนดเงือนไขทีจะต้ องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังนี ,
(1)

(2)

ให้ บริ ษัทจัดการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเรื องดังต่อไปนี ,
(1.1) การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
(1.2) การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
(1.3) เรื องอืนใดตามทีประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกําหนด
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เรื องดังต่อไปนี ,
(2.1) การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
(2.2) การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
(2.3) เรื องอืนใดตามทีประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกําหนด
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3.

ข้ อมูลเกียวกับกองทรั สต์ WHART และ การเปรี ยบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่ างของกองทุน
รวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของกองทรัสต์ WHART ทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมเพือการแปลงสภาพ
ปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 2 และสรุปประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวม WHAPF และ
กองทรัสต์ WHART และลักษณะทีจะเปลีย นแปลงเมือมีการแปลงสภาพแล้ วปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 3
4.

แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

ผู้จัด การกองทรั สต์ ข อแสดงแผนภาพเพื อ ประกอบการชี แ, จงแผนและขัน, ตอนการแปลงสภาพกองทุน รวม
WHAPF และ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ ดังนี ,
แผนภาพแสดงขันตอนการรองรั
,
บการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ WHART

ผู้ถือหน่ วยลงทุน WHAPF

เลิ กกอง WHAPF

4

3

กระจายหน่วยทรัสต์ WHART
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน WHAPF
WHAPF โอนทรัพย์สินและ
ภาระให้ WHART

1
WHART

WHAPF

2
ทรัพย์ สิน WHAPF

ทรัพย์ สิน WHART
ออกหน่วยทรัสต์ WHART เพือ
แลกกับทรัพย์สินและภาระของ
WHAPF

ลงทุนในทรัพย์สินใหม่
จํ านวน 4 โครงการ
ทรัพย์ สินใหม่
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แผนภาพแสดงโครงสร้ างของกองทรัสต์ WHART ภายหลังจากรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF
เนืองจากการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลง
สภาพ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน WHAPF

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ WHART

WHART
ทรั พย์ สิน WHART
ทรั พย์ สิน WHAPF
ทรั พย์ สินใหม่

หมายเหตุ: แผนภาพประกอบการอธิ บายเท่านัน*

จากแผนภาพดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ ขอเรี ยนชี ,แจงแผนและขันตอนการดํ
,
าเนิน การรองรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF ดังนี ,
4.1

การรองรั บการแปลงสภาพโดยการออกหน่ วยทรั สต์ เพิมทุน ของกองทรั สต์ WHART เพือเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ WHART ให้ แก่ กองทุ นรวม WHAPF เพือชํา ระค่ าตอบแทนการรั บโอน
ทรัพย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF

ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพืออนุมตั ิการเพิม
ทุนเพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่
กองทุนรวม WHAPF เพือชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF เมือทีประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ อ นุ มัติ ก ารรองรั บ การแปลงสภาพดัง กล่า วแล้ ว ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะต้ องขออนุ ญ าตต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพือดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่
กองทุนรวม WHAPF เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ต่อไป เมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนด
วันเสนอขายหน่วยทรั สต์ ดงั กล่า วให้ แก่กองทุนรวม WHAPF และกองทุนรวม WHAPF โดยบริ ษัทจัดการจะจองซือ,
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ตามรายละเอียดและเงือนไขในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART เพือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF
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4.2

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่ อตัง4 ทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART และการก่ อสิทธิในทางทรั พย์ สินระหว่ าง
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีของกองทรัสต์ WHART

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตัง, ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพือรองรั บการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF และมีข้อผูกพันเป็ นการก่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ว่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์
WHART รับโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF และ ชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระดังกล่าว
ด้ วยหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
4.3

ทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีจะโอนให้ แก่ กองทรั สต์ WHART สําหรั บการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF

หลังจากทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ เพือรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ ว บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์จะร่ วมกันกําหนดวันโอนทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรั สต์ WHART (“วันโอนทรัพย์สินและภาระ”) ทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม
WHAPF ทีจะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ประกอบไปด้ วย ทรัพย์สิน หนี ,สินและความรับผิดของกองทุนรวม WHAPF
(กล่า วคือ(1) ทรัพย์สิน และ สิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวม WHAPF ทัง, หมด ทีกองทุนรวม WHAPF มีอยู่ ณ วันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ และ (2) หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของกองทุนรวม WHAPF ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ) โดยไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี ,
(1)

ทรัพย์สนิ หรื อเงินทีกนั ไว้ เพือการชําระหนี ,

(2)

เงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย คืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม WHAPF ซึงยังมิได้
ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลทีมีสทิ ธิได้ รับเงินนัน,

(3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF

(“ทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF”)
หนี ,สําหรับทรัพย์สินหรื อเงินทีกนั ไว้ เพือการชําระหนี , คือ หนี ,สินของกองทุนรวม WHAPF ทีถึงกําหนดชําระ ก่อน
หรื อ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ และกองทุนรวม WHAPF ยังไม่ได้ ชําระ เช่น หนี ,ของเจ้ าหนี ,ทางการค้ า ดอกเบี ,ยเงินกู้
รายการทีกันไว้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับภาระทีกองทุนรวม WHAPF จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบก่อนวันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ เป็ นต้ น หนี ,ดังกล่าวจะไม่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม WHAPF ซึงยังมิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนหรื อบุคคลทีมีสทิ ธิได้ รับเงินนันหมายรวมถึ
,
ง เงินปั นผลทีบริ ษัทจัดการประกาศจ่ายไว้ ก่อนวันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ และมีกําหนดจ่ายหลังวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
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ทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF ทีจะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สินหลัก
ทังหมดของกองทุ
,
นรวม WHAPF ได้ แก่
ทรั พย์ สินหลักทีกองทุนรวม
WHAPF ลงทุนครัง4 แรก

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง, แรก
ซึง ได้ แก่
1. โครงการอาคารคลังสินค้ า Kao 1 และ Kao 2 ประกอบด้ วย
กรรมสิท ธิ] ใ นทีดิ น พร้ อมสิง ปลูก สร้ างประเภทคลัง สิน ค้ า
พร้ อมสํานักงาน และทรั พย์ สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดิน ซึงตังอยู
, ่ ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
2. โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิ ม ชื อ Primus)
ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดิน พร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภท
โรงงานพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สนิ อืน ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดิน ซึง ตังอยู
, ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , ตําบลมาบ
ยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ทรั พย์ สินหลักทีกองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิมเติมครั 4ง
ทีหนึง

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติม
ครัง, ทีหนึง จากการเพิมทุนครัง, ทีหนึง ซึง ได้ แก่
1. โครงการ DKSH Consumer1 ประกอบด้ วยสิทธิการเช่าทีดิน
และกรรมสิท ธิ] ใ นสิ ง ปลูก สร้ างประเภทอาคารคลัง สิน ค้ า

1

ตามข้อมู ลจากโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF โครงการ DKSH Consumer ตั*งอยู่บนที ดินที  กองทุนรวม WHAPF ลงทุนโดยรับโอนสิ ทธิ การเช่ามา ที ดงั กล่าว
ครอบคลุม (1) พืน* ที ดินบางส่วนของโฉนดเลขที  2813 พืน* ที รวม 2 ไร่ 1 งาน (ที ดินภายใต้โฉนดดังกล่าวมี พืน* ที ทงั* หมด 4 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา) และ (2) ที ดินโฉนดเลขที 
66796, 33044 33045 และ 33046 โฉนดเลขที  ?@B6 เป็ นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ภายใต้ภาระจํ ายอมของที ดินโฉนดเลขที  33044 33045 และ 33046 และ ที ดินอื นอี ก
จํ านวน B7 โฉนด (ที ดินสามยทรัพย์ ) อยู่ก่อนวันที  กองทุนรวม WHAPF ลงทุนในที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 เพือ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายนํ* า ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื น ๆ

แม้ในทางกฎหมาย เจ้าของที ดิน โฉนดเลขที  33044 33045 และ 33046 อาจใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของที ดินสามยทรัพย์ บางประการที อาจกระทบถึ งการหาประโยชน์ ใน
โครงการ DKSH Consumer อย่างไรก็ดี กองทุนรวม WHAPF ได้ดําเนิ นการให้เจ้าของที ดิ นโฉนดเลขที  33044 33045 และ 33046 ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที จะไม่ใช้
ประโยชน์ในภาระจํ ายอม รวมถึงยิ นยอมให้มีการปลูกสร้างอาคารบนที ดินภารยทรัพย์โฉนดเลขที  2813 บางส่วนที กองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ตลอดระยะเวลาการเช่า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า ทัง* นี * เจ้ าของที ดินโฉนดเลขที  33044 33045 และ 33046 ได้ดําเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ มเติ มบันทึ กข้อตกลงภาระจํ ายอม ณ สํ านักงานที ดินที 
เกี ยวข้องแล้ว
สํ าหรับเจ้าของที ดินสามยทรัพย์ อืนๆ ที เหลื อซึ งกองทุนรวม WHAPF ไม่ได้เข้าลงทุน อาจใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของที ดินสามยทรัพย์ บางประการที อาจกระทบถึงการหา
ประโยชน์ในโครงการ DKSH Consumer เมื อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ ในที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ตามสัญญาเช่าที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ที กองทุนรวม WHAPF รับโอน
มานัน* ไม่ มีลกั ษณะเป็ นการกระทํ าที ส่งผลให้ประโยชน์ แห่งภาระจํ ายอมของเจ้ าของที ดินสามยทรัพย์ ดังกล่าว ลดไปหรื อเสื อมความสะดวก กล่ าวคื อ เจ้ าของที ดิน
สามยทรัพย์ดงั กล่าว ยังคงสามารถใช้ประโยชน์ ในที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ในส่วนที ไม่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพือ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายนํ* า ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื น ๆ ได้โดยไม่ต้องรุกลํ* าเข้ามาในที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ในส่วนที อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่า นอกจากนี * ที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ในส่วนที อยู่ภายใต้
สัญญาเช่าไม่มีช่องทางเชื อมต่อกับทางเข้าออกหรื อทางเดิ นรถยนต์ สําหรับเข้าออกสู่ถนนสาธารณะอื น ภายใต้หลักกฎหมายและแนววิ นิจฉัยของศาลฎี กาที เกี ยวข้อง การ
ใช้ภารยทรัพย์ของเจ้าของที ดินสามยทรัพย์ ดงั กล่าวนัน* ต้องเป็ นการใช้สิทธิ โดยสุจริ ตเท่าที จําเป็ นและสมควรเท่านัน* จะใช้สิทธิ เกิ นความจํ าเป็ นไม่ได้ อี กทัง* เจ้าของที ดิน
สามยทรัพย์ ดงั กล่าว ย่อมจะไม่มีสิทธิ ดําเนิ นการใด ๆ เพือ เปลี ยนแปลงในที ดินโฉนดเลขที  ?@B6 ซึ งเป็ นที ดินภารยทรัพย์ โดยทํ าให้เกิ ดภาระเพิ มขึ* นแก่ ทีดินโฉนดเลขที 
?@B6 ดังกล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ เป็ นทางเดิ น หรื อทางรถยนต์ สําหรับเข้าออกสู่ถนนบางนา – ตราด เท่านัน*
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พร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดิน ซึงตัง, อยู่บนถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลัก
กิโลเมตรที 20 จังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการ DKSH 3M ประกอบด้ วยสิทธิ การเช่าทีดินและ
กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ า พร้ อม
สํานักงาน และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึง
ตังอยู
, บ่ นถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที
20 จังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการ DKSH บางปะอิน ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดิน
พร้ อมสิง ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน
และทรั พย์ สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตัง, อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. โครงการ Ducati ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ] ในทีดินพร้ อมสิง
ปลูก สร้ างประเภทอาคารโรงงานพร้ อมสํ า นัก งาน และ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตังอยู
, ่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี , จังหวัดระยอง
ทรั พย์ สินหลักทีกองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิมเติมครั 4ง
ทีสอง

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติม
ครัง, ทีสอง จากการเพิมทุนครัง, ทีสอง ซึง ได้ แก่
1. โครงการ Healthcare ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดินพร้ อม
สิง ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน และ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตัง, อยู่ทีตําบล
บา ง โฉลง อํ า เ ภอ บ า ง พ ลี ( บ า ง พ ลี ใ หญ่ ) จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
2. โครงการ Kao 3 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ] ในทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ า พร้ อมสํานักงาน และ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตัง, อยู่ทีตําบล
ดอนหัวฬอ่ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทรั พย์ สินหลักทีกองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิมเติมครั 4ง
ทีสาม

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติม
ครัง, ทีสาม จากการเพิมทุนครัง, ทีสาม ซึง ได้ แก่
1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 19) ประกอบด้ ว ยสิท ธิ ก ารเช่า ช่ว งทีดิ นและ
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กรรมสิท ธิ] ใ นสิง ปลูก สร้ างประเภทอาคารคลัง สิน ค้ า และ
โรงงานพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สนิ อืน ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดิน ซึงตังอยู
, ่ทีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ประกอบด้ วย
กรรมสิ ท ธิ] ใ นที ดิ น พร้ อมสิ ง ปลู ก สร้ างประเภทอาคาร
คลังสินค้ าและโรงงานพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สินอืน ๆ
อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตังอยู
, ่ในเขตประกอบการเหม
ราช สระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี
3. โครงการ Ducati Phase 2 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภทอาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน
และทรั พย์ สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตัง, อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง
4. โครงการ 3M Phase 2 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในสิงปลูก
สร้ างประเภทอาคารคลัง สิ น ค้ า พร้ อมสํา นัก งาน รวมถึ ง
อาคารอืนๆ ทีเกียวข้ อง และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดิ น ซึงตัง, อยู่บนถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณ
หลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง
(บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ] ในทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภท
อาคารคลังสินค้ า พร้ อมสํานักงาน และทรั พย์ สินอืน ๆ อัน
เป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตังอยู
, ่ที หมู่ที 10 ตําบลพานทอง
หนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
6. ระบบปรั บ อากาศในโครงการ Healthcare ประกอบด้ ว ย
กรรมสิ ท ธิ] ใ นระบบปรั บ อากาศ ซึ ง ติ ด ตัง, ในอาคารศูน ย์
กระจายสิ น ค้ า ในโครงการ Healthcare เพื อ ปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ในโครงการ Healthcare ซึงกองทุนรวม
ได้ มาจากการลงทุนให้ มีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์
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ซึง ตัง, อยู่ทีตํ า บลบางโฉลง อํา เภอบางพลี (บางพลีใ หญ่ )
จังหวัดสมุทรปราการ
ทรั พย์ สินหลักทีกองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิมเติมครั 4ง
ทีส ี

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติม
ครัง, ทีสี ซึง ได้ แก่
1. โครงการ DSG Phase 3 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในสิงปลูก
สร้ างในส่วนปรับปรุ งต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1
และ Phase 2 และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
อาคาร ซึงตังอยู
, ่ในเขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตําบล
หนองปลาหมอ และตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

รายละเอียดทรัพย์สนิ หลักทังหมดของกองทุ
,
นรวม WHAPF ข้ างต้ นปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 4
ภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีจ ะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึง
1.

2.

สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ลงวันที 17
ธันวาคม 2556 (“สัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF”)
เมือกองทรัสต์ WHART รับโอนสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF แล้ ว กองทรัสต์ WHART จะ
ดําเนินการจัดหาวงเงินกู้ใหม่มาชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF นี ,ทันที โดยจะ
จัดหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ สถาบันการเงิน ซึงอาจเป็ นบุคคลทีเกียว
โยงกันกับทรัสตี โดยจะกล่าวต่อไปในข้ อที 5.2
หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของกองทุนรวม WHAPF ในสัญญาต่างๆ ทีกองทุนรวม
WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ แต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ สัญญาต่างๆ ทีกองทุนรวม WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ ดังต่อไปนี ,
(1)

ลําดับ

สัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ และการดําเนินกิจการของกองทุนรวม WHAPF
สัญญา

1.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง4 แรก

1.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Kao I, II) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

1.2

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Primus) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
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ลําดับ

สัญญา
ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

2
3

1.3

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553

1.4

สัญ ญาตกลงกระทํ า การ ระหว่ า ง บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด และกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม
2553

1.5

สัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553

2.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง

2.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH บางปะอิน และโครงการ Ducati
ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.2

สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุนสําหรับโครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ดบั บลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.3

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Ducati ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.4

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายบุญเกียรติ คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด (ฉ.
33044) ลงวันที 9 ธันวาคม 25482

2.5

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายบุญเกียรติ คุปรัตน์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33044) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.6

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายปั ญจะ คุปรัตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํา กัด (ฉ. 33045,
33046) ลงวันที 9 ธันวาคม 25483

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าทีต ามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.5
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.7
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สัญญา

2.7

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ การเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายปั ญจะ คุปรัตน์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33045, 33046) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.8

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (ฉ. 2813,
33043 (บางส่วน)) ลงวันที 10 มกราคม 25494

2.9

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ การเช่าทีดินสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรั ต น์ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 2813, 33043 (บางส่วน)) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.10

สัญญาเช่าช่วงทีดินเพือใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรับโครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH
3M ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ (ฉ.9025, 9026, 36752, 36753, 36754) ลงวันที 22
กุมภาพันธ์ 25555

2.11

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรัตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดบั บลิวที อะไลแอนซ์ จํากัด (ฉ.
33043 (บางส่วน)) ลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 25526

2.12

สัญ ญาตกลงกระทํ า การ ระหว่ า ง บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด และ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.13

สัญ ญาแต่ ง ตั ง, ผู้ บริ หารอสัง หาริ มทรั พ ย์ สํ า หรั บ การเพิ ม ทุ น ครั ง, ที 1 ระหว่ า ง กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

3.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสอง

3.1.

สัญญาจะซือ, จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ Healthcare และโครงการ Kao 3
ระหว่าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556

3.2.

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Healthcare และโครงการ Kao
3 ระหว่า ง บริ ษั ท แวร์ เ ฮาส์ เอเชี ย อะไลแอนซ์ จํ า กัด บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด
(มหาชน)และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์

4

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าทีต ามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.9
ผู้ให้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามเช่าตามสัญญาเช่าที ดินระหว่างนายแขก นิ มนวล และบริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด (ฉ. 9026, 9025, 36752,
36753, 36754) ลงวันที  24 มกราคม 2549
6
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.9
5
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เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556

3.3.

สัญญาก่อ ตัง, ภาระจํ า ยอม ระหว่า ง บริ ษั ท แวร์ เ ฮาส์ เอเชี ย อะไลแอนซ์ จํ ากัด และ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 30
ตุลาคม 2555

3.4.

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10
มกราคม 2556

3.5.

สัญ ญาแต่ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา หรั บ การเพิ ม ทุน ครั ง, ที 2
ระหว่ า ง กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 10 มกราคม 2556

4.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสาม

4.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ
3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ จํ า กั ด และกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.2

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 689, 694)7

4.3

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 6415)8

4.4

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 1 สิงหาคม 2555 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 689, 694
และ 6415)9

7

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) ข้อ 4.6
ผูใ้ ห้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที 
24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  689) และ สัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที 
24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  694)
8
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) ข้อ 4.6
ผู้ให้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดิน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24 พฤศจิ กายน 2554
(โฉนดเลขที  6415)
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4.5

สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
19) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

4.6

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่าช่วงทีดิน ระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์
แกรนด์ไชลด์ จํากัด ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.7

สัญญาก่อตังภาระติ
,
ดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

4.8

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.9

สัญ ญาแต่ ง ตั ง, ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า หรั บ การเพิ ม ทุ น ครั ง, ที 3 ระหว่ า ง กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

5.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีส ี

5.1

สัญญาจะซื ,อจะขายอสังหาริ มทรัพย์สําหรับส่วนปรับปรุ งต่อเติมของโครงการ DSG ระหว่าง บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 24 มีนาคม 2558

5.2

บันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติม สัญญาแต่งตัง, ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง, ที j
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 24 มีนาคม 2558

(2)

สัญญาเช่า และ/หรื อ สัญญาบริ การ ของกองทุนรวม WHAPF กับผู้เช่ารายย่อย (ข้ อมูล ณ
เดือนมีนาคม 2560)

9

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19 ข้อ 4.6
ผูใ้ ห้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที 
24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  689) และ สัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที 
24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  694) และ สัญญาเช่าที ดิน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24 พฤศจิ กายน 2554
(โฉนดเลขที  6415)
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ผู้ให้ เช่ า

1.

Kao1 และ Kao2

กองทุนรวม WHAPF

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)
2

ผู้เช่ า

2.

Triumph

กองทุนรวม WHAPF

1

Triumph Structures (Thailand)
Ltd.

3.

DKSH Consumer

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

4.

DKSH 3M

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

5.

DKSH บางปะอิน

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

6.

Ducati

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7.

Healthcare

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

8.

Kao3

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

9.

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

กองทุนรวม WHAPF

q

Lord (Thailand) Co., Ltd. /
Yusen Logistics (Thailand) Co.,
Ltd. / APL Logistics Svcs
(Thailand) Company Limited /
Berli Jucker Logistics Limited /
Chanel (Thailand) Limited /
Kuehne+Nagel Limited / Linfox
M Logistics (Thailand) Limited /
Schenker (Thailand) Limited

10.

3M Phase 2

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

11.

DSG Phase 1 และ
Phase 2

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน แนล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล
(ประเทศไทย) จํากัด / บริ ษัท คาโอ
อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
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โครงการ

ผู้ให้ เช่ า

12.

Ducati Phase 2

กองทุนรวม WHAPF

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)
1

ผู้เช่ า

13.

WHA Mega
Logistics
(พานทอง ชลบุรี)

กองทุนรวม WHAPF

2

Asuto Global Logistics
(Thailand) Co., Ltd. / LF
Logistics (Thailand) Limited.

14.

ระบบปรับอากาศใน
โครงการ Healthcare

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

รวม

23

บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ทังนี
, , ผู้เช่าบางรายนําหนังสือคํ ,าประกันเพือ เป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้เช่าและผู้รับบริ การ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ จํานวน 4 ฉบับ
(3)

หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
1)

หนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าที
ของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553

2)

หนัง สือ คํ า, ประกัน ทีอ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ ไทย โดยมี ก ารต่ออายุห นังสือ คํ า,
ประกัน แบบปี ต่อปี ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 1 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 25

3)

หนัง สือ คํ า, ประกั น ทีอ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ ไทย โดยมี ก ารต่ออายุห นังสือ คํ า,
ประกัน แบบปี ต่อปี ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 2 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์และสิทธิ การเช่า
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ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 10 มกราคม 25
4)

หนัง สือ คํ า, ประกัน ทีอ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ ไทย โดยมี ก ารต่ออายุห นังสือ คํ า,
ประกัน แบบปี ต่อปี ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

ทัง, นี , ให้ รวมถึ งสัญ ญาอื น ใดที กองทุนรวม WHAPF เข้ า ทํ ากับ บุคคลอืน และยัง มีผลใช้ บัง คับ อยู่ ณ วัน โอน
ทรัพย์สินและภาระ โดยข้ อมูลโดยสรุ ปเกียวกับสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวม WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงตกลงหรื อยินยอมให้ เปลียน
บังคับอยู่ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และสถานะการดําเนินการให้ ค่สู ญ
คูส่ ญ
ั ญาจากกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART มีรายละเอียดปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 5
ในการโอนทรัพย์สนิ ทีมีกรรมสิทธิ]ของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART กองทุนรวม WHAPF จะใช้
วิธีทําสัญญาโอนทรัพย์สนิ ระหว่างกองทุนรวม WHAPF และ กองทรัสต์ WHART ส่วนการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อ ภาระของ
กองทุนรวม WHAPF จะใช้ วิธีทําสัญญาโอนสิทธิ และหน้ าที ระหว่างกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART และ
คูส่ ญ
ั ญาเดิม
มูลค่าทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะพิจารณาจากมูลค่าสิง ตอบ
แทนทีกองทรัสต์ WHART ชําระให้ แก่กองทุนรวม WHAPF รวมถึงข้ อมูลทางบัญชีล่าสุดของกองทรัสต์ WHART เป็ น
สําคัญ
ดังนัน, ภายหลังจากการแปลงสภาพและการลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF เสร็ จสิ ,น ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART จะประกอบไปด้ วย (1) ทรัพย์สินหลักทัง, หมดของ
กองทรัสต์ WHART ทีมีอยู่ในปั จจุบนั (2) ทรัพย์สินหลักทังหมดของกองทุ
,
นรวม WHAPF และ (3) ทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ซึง รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 6 ซึง จะกล่าวต่อไป
การรั บโอนทรั พย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่
กองทรัสต์ WHART จะอยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ,
(1)

เมือกองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ เพิมทุนออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่

กองทุนรวม WHAPF เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ให้ ก้ ยู ืมเงิน ให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ
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ทีจะลงทุนเพิมเติม และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ อง รวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ตามทีระบุใน
วาระนี ,
(2)

เมือสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทรัสต์ WHART เพิมทุนเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ

รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
(3)

เมือกองทุนรวม WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการแปลงสภาพกองทุน

รวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์และเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
(4)

การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ

กองทุนรวม WHAPF จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น
ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิ ติกรรม
สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
4.4

การออกหน่ วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ WHART ให้ แก่ กองทุนรวม WHAPF เพือแลกเปลียนกับทรั พย์ สิน
และภาระของกองทุ นรวม WHAPF และการกําหนดอัตราสับเปลียนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม
WHAPF กับหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
ในวันโอนทรั พย์ สิน และภาระเพือแลกเปลียนกับ การรั บโอนทรั พย์ สินและภาระของกองทุน รวม WHAPF ทีโอนให้ แ ก่
กองทรัสต์ WHART ตามรายการในข้ อ 4.3 รายละเอียดการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ ทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทีกองทุนรวม WHAPF ได้ รับไปนัน, จะนําไปสับเปลียนกับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF ทีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ ว เห็นสมควร
กําหนดอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอัตรา 1 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
ต่ อ 1.0562 หน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ WHART (“อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ”) ปั จจุบนั กองทุน
รวม WHAPF มีหน่วยลงทุนจํานวนทังสิ
, ,น 939,060,000 หน่วย ดังนัน, จํานวนหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ที
ผู้จดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม WHAPF จะมีจํานวน 991,835,172 หน่วย เมือรวมกับจํานวน
หน่วยทรัสต์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ WHART จํานวน 972,142,000 หน่วย จะทําให้ มีจํานวนหน่วยทรัสต์รวมทังสิ
, ,น
1,963,977,172 หน่วย ขันตอนการสั
,
บเปลีย นหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะอยูใ่ นขันตอนการชํ
,
าระบัญชีทีจะกล่าว
ต่อไปในข้ อ 5.2
ทังนี
, , อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาดังกล่าว คํานวณจากสูตร
คํานวณได้ ดงั นี ,
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อัตราการสับเปลียนหน่ วย
ลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
(Swap Ratio)

=

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีป รับปรุงแล้ วต่อหน่วย
ของกองทุนรวม WHAPF
(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีป รับปรุงแล้ วต่อหน่วย
ของกองทรัสต์ WHART
(WHART’s Adjusted Net Asset Value per Unit)

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรับปรุ งแล้ วต่ อหน่ วย ของกองทุนรวม WHAPF
(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีท มี าในการคํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม WHAPF ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง: ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ สะท้ อนค่าเฉลีย ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
(ราคาประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 1 พฤศจิกายน
2559 – 31 มกราคม 2560)
หัก: เงินปั นผลพิเศษทีจ ะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ ตามรายละเอียดในข้ อ 5.1
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรับปรุ งแล้ วต่ อหน่ วย ของกองทรัสต์ WHART
(WHART’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีท มี าในการคํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ WHART ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง: ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ สะท้ อนค่าเฉลีย ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
(ราคาประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลและเงินลดทุนทีจา่ ยจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 16
พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)
ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายทีนํามาใช้ ปรับปรุ งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม WHAPF และ กองทรัสต์ WHART (รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 7) จะใช้ วิธีการประเมินด้ วยวิธี
รายได้ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม WHAPF
มูลค่ าทรัพย์ สนิ ประเมินด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)

(บาท)

บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 16 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที 1 ธันวาคม 2560
ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)

10,093,000,000

บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 26 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที 1 ธันวาคม 2560
ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)

9,813,000,000
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ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART
มูลค่ าทรัพย์ สนิ ประเมินด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)

(บาท)

บริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํ า กั ด ตามรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 15 พฤษภาคม 2560 สําหรับโครงการ (ราคา ณ วันที 1
ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)

13,092,000,000

บริ ษัท เซ้ าท์ อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํ ากัด ตามรายงานการประเมิน มูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 31 มีนาคม 2560 สําหรับทุกโครงการ ยกเว้ นโครงการ
WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) ซึงเป็ นไปตามรายงานการประเมิน
มูลค่าฉบับลงวันที 15 พฤษภาคม 2560 สําหรับโครงการ (ราคา ณ วันที 1 ธันวาคม
2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)

13,180,900,000

เหตุผลในการใช้ สตู รข้ างต้ นในการกําหนดอัตราสับเปลียนหน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
สูตรในการคํานวณอัตราสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ในการเข้ าทํารายการข้ างต้ น คํานวณจากวิธี
ปรับปรุ งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Adjusted NAV) ซึงภายใต้ วิธีดงั กล่าว ได้ มีการพิจารณามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
WHAPF และ กองทรัสต์ WHART โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ตามวิธีรายได้ (Income Approach) ซึงผู้ประเมินราคา
อิสระดังกล่าว ได้ ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่ากองทุนรวม WHAPF และ
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํารายการตามแผนการแปลงสภาพ โดยได้ พิจารณาถึงปั จจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างรายได้ ของ
กองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง อายุสญ
ั ญาเช่า ค่าเช่า อัตราการเช่าทรัพย์สิน
ภาวะตลาด ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม WHAPF และ/หรื อกองทรัสต์ WHART ประเภทกรรมสิทธิ]และสิทธิการเช่า
ซึงสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโดยประเมินจากศักยภาพในหลายมิติ ในขณะทีรายการสินทรัพย์และหนี ,สินอืน ๆ
นอกเหนือจากทรัพย์สินทีผ้ ปู ระเมินได้ ประเมินมูลค่าแล้ ว เช่น เงินสด เงินประกันการเช่าและการบริ การ หนี ,สินระยะยาว
หนี ,สินหมุนเวียน จะอ้ างอิงตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ณ วันที
31 มกราคม 2560 ซึง เป็ นวันทีอ้างอิงของข้ อมูลทีบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ให้ ข้อมูลแก่ทีปรึ กษาต่าง ๆ เพือ
จัดทําข้ อมูลเพือประกอบการทําแผนการแปลงสภาพ และได้ ปรับปรุ งด้ วยเงินปั นผลทีประกาศจ่ายจากผลประกอบการ
จนถึงวันที 31 มกราคม 2560 และสภาพคล่องส่วนเกินทีจะจ่ายออกเป็ นเงินปั นผลพิเศษของกองทุนรวม WHAPF ก่อนเข้ า
ทํารายการแปลงสภาพ เพือให้ สะท้ อนสถานะทางการเงินของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ก่อนการเข้ า
ทํารายการ
ทังนี
, , สาเหตุทีบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรั สต์ไม่ได้ ใช้ ราคาตลาดย้ อนหลังของกองทุนรวม WHAPF และ
กองทรัสต์ WHART เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดอัตราสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ เนืองจากสภาพคล่องในการซื ,อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ในอดีตมีค่อนข้ างน้ อย กล่าวคือในช่วง 6
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เดือนย้ อนหลัง กองทุนรวม WHAPF มีมลู ค่าการซื ,อขายเฉลียประมาณ 1 ล้ านบาทต่อวัน คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด และ กองทรัสต์ WHART มีมลู ค่าการซื ,อขายเฉลียประมาณ 5 ล้ านบาทต่อวัน คิดเป็ นร้ อยละ
0.05 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนเพิมเติมว่า อัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์นี ,เป็ นอัตราทีกําหนดไว้ เป็ น
ทีแน่นอน จึงทําให้ จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทีจะออกเพือแลกเปลียนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นจํานวนแน่นอนเช่นเดีย วกัน โดยอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุน กับ
หน่วยทรัสต์นี , จะไม่ผนั แปรตามมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ วัน
โอนทรัพย์สินและภาระ ในขณะทีมลู ค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะ
พิจารณาจากมูลค่าสิงตอบแทนทีกองทรัสต์ WHART ชําระให้ แก่กองทุนรวม WHAPF รวมถึงข้ อมูลทางบัญชีลา่ สุดของ
กองทรัสต์ WHART เป็ นสําคัญ ด้ วยเหตุดงั กล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์
WHART ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ จึงอาจเพิมขึ ,นหรื อลดลงจากมูลค่าทรั พย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
ตามสูตรการคํานวณอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ข้างต้ น และมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ถือ
อยูอ่ าจเพิมขึ ,นหรื อลดลง จาก มูลค่าตามสูตรการคํานวณอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
5.

แผนการดําเนินการของกองทุนรวม WHAPF

5.1

การจ่ ายเงินปั นผลพิเศษจากเงินสดคงเหลือในกองทุนรวม WHAPF ให้ กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษ จํานวน 64,000,000 บาท ให้ กบั ผู้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ซึง เป็ นเงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่ายได้ จากสภาพคล่องของกองทุนรวม WHAPF ทังนี
, ,
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ,นอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ ของการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
5.2

การเลิกกองทุนรวม WHAPF การชําระบัญชี และการสับเปลียนหน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์

ภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART เสร็ จสิ ,นแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิก และชําระบัญชีกองทุนรวม WHAPF โดยการเลิกกองทุนรวม WHAPF และ แต่งตังผู
, ้ ชําระ
บัญชีจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีจะเสนอในทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
ในขันตอนนี
,
, ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทีกองทุนรวม WHAPF ได้ มาจากการโอน
ทรั พ ย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีโ อนให้ แ ก่ก องทรั สต์ WHART ให้ แก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ตามอัต ราการ
สับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 4.4 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีจะได้ รับสิทธิสบั เปลียนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนทีม ีชือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึง อาจมีรายชือแตกต่างจากรายชือผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือการเข้ าร่ วมประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ลว่ งหน้ า 14 วัน และจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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WHAPF ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื ,อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ต่อเนืองไปจนถึงวันทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทีออกให้ เนืองจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใกล้ เคียงทีสดุ
และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการสับเปลีย นทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็ม ผู้ชําระบัญชีจะนําหน่วยทรัสต์ทีเหลือ
ดังกล่าวไปจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นราคาเท่ากับ มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรับปรุงแล้ วต่อหน่วยของกองทรัสต์ WHART ซึงใช้ ในการคํานวณอัตราการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และนําเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าวไปชําระค่าชําระบัญชีของ
กองทุนรวม WHAPF หากมีเหลือ จะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ต่อไป
ทังนี
, , การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เพือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะไม่มีการ
รับซื ,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าร่ วมประชุมและคัดค้ านการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF แต่อย่างใด
5.3

การเพิกถอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และการจดทะเบียนหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์
WHART ทีออกใหม่ เพือการแปลงสภาพ ต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

เมือบริ ษัทจัดการดําเนินการเลิกกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีแบ่งหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และผู้จัดการกองทรั สต์ จ ะดํา เนิ นการขอจดทะเบี ย นหน่ว ยทรั สต์ ข อง
กองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF เพือรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ทังนี
, , ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคํา
ขอให้ เสร็ จ ภายใน 7 วัน นับ แต่วัน ทีต ลาดหลัก ทรั พย์ ได้ รั บเอกสารหลัก ฐานที ถูก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว หลัง จากที ตลาด
หลักทรัพย์สงั รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยทรัสต์จะเริ มทําการซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน
2 วันทําการนับแต่วนั ทีสงั รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นอันเป็ นผลให้ ไม่สมควรทําการซื ,อ
ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์สามารถกําหนดวัน
เริ มทําการซื ,อขายเป็ นอย่างอืนได้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว
หน่ว ยทรั สต์ ที เ สนอขายในครั ง, นี จ, ะไม่ ส ามารถซื อ, ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ และผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ จ ะสามารถขาย
หน่วยทรัสต์ได้ โดยการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน,
6.

แผนการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ

เมือกองทรั สต์ WHART ได้ รับโอนทรัพย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพแล้ ว
กองทรัสต์ WHART มีแผนทีจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมทันที โดยทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวจะเป็ น
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ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทังนี
, , เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ประกอบไปด้ วย
1)
เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ โดย จะนํา ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืม
ดังกล่าว เช่น
(1)

จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม
WHAPF

(2)

สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

(3)

สิทธิ การเช่าและสิทธิ เรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรั พย์สินทีจะลงทุน เพิมเติมและ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

(4)

สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษั ทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์
WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

2)

เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมซึง ได้ รับโอนจาก บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุน
รวม WHAPF

6.1

การลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ]และสิทธิการเช่าในทีดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสํานักงานที
ตังอยู
, ่บนทีดินนัน, รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงานและ
สํานักงาน โดยทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี , ("ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม") ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง
จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง”) และ บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”)
(รวมเรี ยกว่า “WHA Group”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
รายละเอียดทรัพย์ สนิ ทีจะ

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ซึง
ตัง4 อยู่ท ตี าํ บลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ลงทุนเพิมเติม

(ก) สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 106329
และ 140154) โดยมีเนือ, ทีเช่า ประมาณ 50 ไร่ 46.25 ตารางวา10
จาก WHA มี กํ า หนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นับ ตัง, แต่ วั น ที
กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิมเติม พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิ
กองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ข) สิทธิ การเช่า ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จํานวน 5 หลัง
ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร11 พื ,นที
เช่าหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร12 พร้ อมสิงปลูกสร้ างและ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน และอาคารจาก WHA มี
กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วันทีกองทรั สต์ WHART
ลงทุนเพิมเติม พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิกองทรัสต์ WHART
ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ค) กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิ อืน
ทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและ
อาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งานของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และพื ,นทีเช่าหลังคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ยังมีผ้ ู
เช่ า ไม่ค รบเต็ ม จํ านวนพืน, ที ในการนี , กองทรั สต์ WHART จะขอให้
WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า
ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นที
เช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และ 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงื อนไขเป็ นไป

10

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ ดี
มี พืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่า
ในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทั* งนีก* ารประเมิ นราคา
ทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
12
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไร
ก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่
รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี *
11
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ตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ต่อไป ทัง, นี , ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์
WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA
ในอันทีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ กอ่ นบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการเช่า
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่า
เช่ า ไม่ ตํ า กว่า อัต ราค่ า เช่ า ที WHA รั บ ชํ า ระค่า เช่ า หลัง คาให้ แ ก่
กองทรัสต์ ณ ขณะนัน, ๆ และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ ู
เช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่า
หลังคา”)
เมือ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่า
หลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าทีการ
ชําระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอัน
สิ ,นสุดลง ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
2. สําหรับอาคาร E1 (บางส่วนซึง มีขนาดพื ,นทีเช่าประมาณ 1,598 ตร.ม.)
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ซึง
มีผ้ เู ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั มีสญ
ั ญาเช่าฉบับทีจะครบกําหนดอายุการเช่าใน
วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 หากครบกํ า หนดอายุ ก ารเช่ า วั น ที 31
ธันวาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร E1 ไม่เช่าอาคาร E1 ต่อ
หรื อ อยูใ่ นระหว่างการเจรจาสัญญาเพือต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่
ชําระค่าเช่า WHA จะชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบ
กําหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชําระค่าเช่า
(แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิ น 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน
ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART
จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
3. การลงทุนเพิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิ จิ ต ร กม. 3) นี , กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุ น โดยการเข้ า ทํ า
สัญญาดังนี ,
3.1. สัญ ญาเช่ า ที ดิ น พร้ อมสิง ปลูก สร้ างกับ WHA (ซึง เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ]ในทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง)
3.2. สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์ กบั WHA ซึงเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว และ
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3.3. สัญญาจํานอง (เพือรับจํานองทรัพย์สนิ )
4. เนืองจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) มีระบบดับเพลิงทีเชือมต่อกับเครื องปั ม
นํ ,าดับเพลิง (Fire Pump) ซึง WHA เป็ นเจ้ าของ และ มิได้ โอนให้ แก่
กองทรัสต์ WHART ดังนัน, ในเวลาที กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน
กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA ยัง คงเชื อ มต่อ เครื อ งปั ม นํ า,
ดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบดับเพลิงใน อาคาร D1, D2 และ E
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ลงทุนนันให้
, เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และหนังสือชี ช, วนเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ เพือ การแปลงสภาพและลงทุน
เพิมเติมของกองทรัสต์ WHART
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
(อาคาร C และอาคาร M) ตัง4 อยู่ท ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
(ก)

กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งานโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C
และอาคาร M) จํ า นวน 2 หลัง ขนาดพื น, ที เ ช่ ารวมประมาณ
14,099.56 ตารางเมตร

(ข)

กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C
และอาคาร M)

หมายเหตุ:
1. ในปั จ จุ บัน กองทุน รวม WHAPF ซึ ง เป็ นผู้เ ช่ า ช่ ว งที ดิ น ในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ให้ WHA
ใช้ ทีดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 19) เพือเป็ นทีตงั , อาคาร C และอาคาร M ดังนัน, เมือ
กองทรั ส ต์ WHART รั บ โอนทรั พ ย์ สิน และภาระจากกองทุน รวม
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WHAPF แล้ ว กองทรัสต์ WHART จะเป็ นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงในทีดิน
ดังกล่าว
2. ในปั จ จุ บัน พื น, ที อ าคารคลัง สิน ค้ า และสํา นัก งาน โครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ยังมีผ้ เู ช่าไม่
ครบเต็ ม จํ า นวนพื น, ที ในการนี , กองทรั สต์ WHART จะขอให้ WHA
ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ
วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีเช่า
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
3. การลงทุนเพิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) นี , กองทรัสต์
WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
3.1. บันทึกยกเลิกการชําระเงินค่าใช้ ทีดินกับ WHA ซึง WHA ได้
ทําไว้ กบั กองทุนรวม WHAPF เพือเป็ นค่าใช้ ทีดินในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
(อาคาร C และอาคาร M)
3.2. สัญญาจะซื ,อจะขายทรัพย์สิน (อาคารและสิงปลูกสร้ าง) กับ
WHA ซึง เป็ นเจ้ าของอาคารและสิง ปลูกสร้ าง และ
3.3. สัญญาซือ, ขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA
ซึง เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเพิมเติมเกี ยวกับ มูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ที
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
, เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการ
แปลงสภาพและลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ WHART
(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ตัง4 อยู่ท ีตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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(ก)

กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 1346) เนื ,อทีดิน 12 ไร่
2 งาน 50.50 ตารางวา13

(ข)

กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics (ลําลูกกา) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่ารวม
ประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร และพื น, ที เ ช่ า ลานจอดรถ
ประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร

(ค)

กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของทีดินและอาคารโรงงาน ห้ องเย็นและสํานักงานของโครงการ
WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบัน แม้ พืน, ทีอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน โครงการ
WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจํานวนพื ,นทีแล้ ว
อย่างไรก็ ดี หาก ณ วันทีกองทรั สต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามี
พื ,นทีอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงานทียังมีผ้ ูเช่าไม่ครบเต็ม
จํานวนพื ,นที ในการนี , กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3
ปี สําหรับพื ,นทีเช่าอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) นี ,
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
2.1. สัญญาจะซื ,อจะขายทรั พย์สิน (ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง)
กับดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง, ซึงเป็ นเจ้ าของทีดิน อาคาร
และสิง ปลูกสร้ าง และ
2.2. สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์ กบั ดับบลิวเอช
เอ เวนเจอร์ โฮลดิ ง, ซึงเป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สินอื นๆ ในโครงการ
ดังกล่าว
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เนือ* ที ดินดังกล่าวเป็ นเนือ* ทีด ิ นบางส่วนของเนือ* ที ดินทัง* หมดตามที ปรากฏในโฉนดทีด ิ น ปัจจุบนั ที ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
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รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ มูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics (ลําลูกกา) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
, เป็ นไปตาม
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอ
ขายหน่ ว ยทรั สต์ เ พื อ การแปลงสภาพและลงทุน เพิ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์
WHART
(4) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ตัง4 อยู่ในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี 4 ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(ก)

กรรมสิทธิ] ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 34269 และ 39798)
เนื ,อทีตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา14

(ข)

กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํ า นัก งานโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร15

(ค)

กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที ดิ น และอาคารโรงงานและสํ า นั ก งานของโครงการ
Omada Aerospace Factory (ระยอง)

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั แม้ พื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน โครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจํ านวนพืน, ทีแล้ ว
อย่างไรก็ดี หาก ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ,นที
อาคารโรงงานและสํานักงานทียงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื ,นที ในการ
นี , กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์
WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ า
ลงทุ น เป็ นระยะเวลา 3 ปี สํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า อาคารโรงงานและ
สํานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ
14

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ที
ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบาง
อาคารมี การตกลงในเงื อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่ าอาคารและพืน* ที เช่ าตามสัญญ า ทัง* นี *การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
15

32

WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิมเติมในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
นี , กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
2.1. สัญญาจะซื ,อจะขายทรั พย์สิน (ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง)
กับแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ซึงเป็ นเจ้ าของทีดิน อาคารและ
สิง ปลูกสร้ าง และ
2.2. สัญญาซือ, ขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์ กับ แวร์ เฮาส์
เอเซีย อะไลแอนซ์ซึงเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินอืน ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว
3. ในการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ Omada Aerospace Factory
(ระยอง) กองทรัสต์ WHART จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่า
ฉบับ เดิ ม ระหว่า งแวร์ เ ฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ และบริ ษั ท โอมาดะ
อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด (“ผู้เช่ า ”) ซึงแวร์ เฮาส์ เอเซี ย
อะไลแอนซ์ ได้ ตกลงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าสามารถดําเนินการก่อสร้ างอาคาร
บนทีดินทีเช่าหรื อต่อเติมทรัพย์สินทีเช่าเพือใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าเพือขยายพื ,นทีคลังสินค้ าเพิมเติมในบริ เวณทีดินทีเช่าซึงเป็ นส่วน
หนึง ของทรัพย์สนิ ทีจะซื ,อจะขาย
ผู้เ ช่ า อาจให้ บ ริ ษั ท ดับ บลิว เอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด (มหาชน) เป็ นผู้
ก่อสร้ างและต่อเติมและให้ ผ้ เู ช่าเช่าอาคารและส่วนต่อเติมดังกล่าวก็ได้
อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมนันจะไม่
,
ถือเป็ นส่วนควบของ
ทีดินซึงเป็ นทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย ดังนัน, เมือกองทรัสต์ WHART รับ
โอนทรัพย์สนิ ในโครงการดังกล่าวมาแล้ ว จะผูกพันตามเงือนไขดังกล่าว
อย่างไรก็ดี และเมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ กองทรัสต์ WHART อาจจะ
พิจารณาเข้ าลงทุนเพิมเติมในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติม
อาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างดังกล่าวในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้ า
ลงทุน เพิ ม เติ ม นัน, กองทรั สต์ WHART จะคํ า นึง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ WHART เป็ นสําคัญ ทัง, นี , การลงทุนเพิมเติมในอาคารที
ก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีสาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นอกจากนี , หากกองทรัสต์ WHART ปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิมเติม
ดังกล่าว ผู้เช่ายังจะสามารถใช้ ประโยชน์ในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติม
และส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างเพิมเติมได้ ทังนี
, , เมือครบ
อายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมือมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้
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เช่ามีหน้ าทีรือ, ถอนอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคาร/สิง
ปลูกสร้ างและทําทรั พย์ สินทีเ ช่าให้ อยู่ในสภาพเดิมก่ อนการส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าคืนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าเอง
รายละเอี ย ดเพิ ม เติ ม เกี ย วกับ มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
,
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,
ชวนเสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ เ พื อ การแปลงสภาพและลงทุน เพิ ม เติ ม ของ
กองทรัสต์ WHART
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพื ,นทีโดยสรุปดังต่อไปนี ,
เนื ,อทีดินรวมประมาณ
(ส่วนทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา

พื ,นทีเช่าอาคารทังหมดในส่
,
วนที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

85,867.20 ตารางเมตร16

พื ,นทีเช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
,
วนที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

6,464.00 ตารางเมตร17

พื ,นทีเช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
,
วนที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

37,303.80 ตารางเมตร

รายละเอียดทรัพย์สินทีจะลงทุน เพิมเติมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 และให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพ
และลงทุนเพิมเติ มของกองทรั สต์ WHART ในครั ง, นี , เป็ นรายละเอียดอสังหาริ มทรั พย์ ที กองทรั สต์ WHART จะลงทุน
เพิมเติม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ จัดให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคาจํากัด และ
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม นี , ด้ วยการพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยสรุปราคาประเมินมีดงั นี ,
16

อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่ าปั จจุบันอยู่ทีประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่ อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่ า
นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา
ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
17
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไร
ก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่
รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ

34

บริษัท กรุ งเทพ
ประเมินราคา จํากัดX

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัดY

มูลค่ าราคา
ประเมินตําสุด

1,111

1,209

1,111

284

286

284

585
881
2,861

534
889
2,918

534
881
2,810

โครงการ

WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3)
WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.19) (อาคาร C และ
อาคาร M)
WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)
Omada Aerospace Factory (ระยอง)
รวม
1

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 
15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึ งคาดว่าเป็ นวันที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์ สินที จะลงทุน
เพิมเติ ม)

2

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี  จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที  15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึ งคาดว่าเป็ นวันที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์ สินที จะ
ลงทุนเพิมเติ ม)

ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนี , กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ไม่เกิน
3,090 ล้ านบาท (ชําระในวันทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม) ซึง ประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ,อ
ขายที ดิ น และสิ ง ปลูก สร้ าง ค่ า ซื อ, เครื อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและค่า ทรั พ ย์ สิน อื น ที เ กี ย วข้ อ ง (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้ อง) นอกจากนี , สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์ WHART จะมีสทิ ธิ
ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง มีคา่ เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ซึงจะชําระเมือมี
การต่ อ สัญ ญาเช่ า โดยไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง) ทังนี
, , ราคาทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
จํานวน 3,090 ล้ านบาท ดังกล่าว เป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาทีได้ จากรายงานการประเมินมูลค่าตําสุดของอสังหาริ มทรัพย์
ซึง ได้ รับจากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10 สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระใน
แต่ละโครงการทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติม ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 7
รายละเอียดงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ (Pro-forma) และข้ อมูลทาง
การเงินแสดงกําไรก่อนหักค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสือ มราคา และค่าตัดจําหน่าย ปรากฏในสิงที
ส่ งมาด้ วย 8 และราคาทีกองทรัสต์ WHART จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง, นี , จะต้ องเป็ นไปตาม
จํานวนเงินกู้ยืม และจํานวนเงินจากเงินประกันการเช่าและการบริ การ ตามรายละเอียดทีจะกล่าวต่อไปในข้ อ 6.2
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นอกจากนี , ผู้จดั การกองทรัสต์มีความประสงค์ทีจะแต่งตังบริ
, ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร ายใหญ่ ร ายหนึง ของกองทรั สต์ WHART และเป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ กับ ทรั พ ย์ สิน ซึง
กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนี ,
การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนี ,จะอยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ,
(1)

WHA, ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง, และ แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ได้ รับอนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจําเป็ น) ของบริ ษัทตน ให้ เช่าและขายทรัพย์สิน ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี )
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART และได้ ดําเนินการใด ๆ เพือให้ ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย
กองทรัสต์ WHART แล้ ว
()

ไม่มีประเด็นทียงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง

ผู้จดั การกองทรัสต์จะเปิ ดเผยความเสีย งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(j)

ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิมทุนของกองทรัสต์ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ รวมถึง

กฎหมาย กฎ และระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้ องและ
()

การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ

กองทุนรวม WHAPF แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
6.2

การกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์
เพือการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนีเ4 งินกู้ตามสัญญากู้ของกองทุนรวม WHAPF
ทีโอนให้ แก่ กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ กองทรัสต์ WHART ดําเนินการกู้ยืมเงิน และให้ นําทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และ

ทรัพย์สนิ หลักของกองทุนรวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHARTทังหมดหรื
,
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันทีเกียวข้ อง
กับการกู้ยืมเงินดังกล่าว
การกู้ยืมดังกล่าวอาจกู้จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ สถาบันการเงิน ซึงอาจเป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันกับทรัสตี เงินกู้ดงั กล่าวจะมีจํานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสันประมาณไม่
,
เกิน 4,061 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท เพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม วงเงินกู้
ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 511 ล้ านบาท เพือชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF ทีจะรับโอน
มาจากกองทุนรวม WHAPF และวงเงินกู้ระยะสันจํ
, านวนประมาณไม่เกิน 250 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
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กรณีทกี องทรัสต์ WHART จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การทีนําไปลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม ซึงเมือ
รวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมทีกองทรัสต์ WHART ได้ เข้ าทํา ภาระหนี ,เงินกู้ของกองทรัสต์ WHART จะมีจํานวน
ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ WHART
การกู้ยืมเงินและให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จะเป็ นไปตามทีผ้ กู ้ แู ละผู้ให้ ก้ ู
อาจตกลงร่ วมกันกําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใด ๆ
ของการกู้ยืม ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าวตามความเหมาะสม ส่วนหลักประกันใน
การกู้ยืมเงินครัง, นี ,ได้ แก่ (1) การจํานองทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม WHAPF ทีกองทรัสต์ WHART จะได้ รับจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และ/หรื อ การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิ
อย่างมีเงือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิ
อย่างมีเงือนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าทีมีอายุมากกว่า 3 ปี (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรื อ
สิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อ กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ
(5) หลักประกันการกู้ยืมอืน ๆ ตามทีผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกันกําหนดเพิมเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใด ๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
กู้ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ อาทิเช่น จํานวนเงิน อัตรา
ดอกเบี ,ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน การเจรจาเข้ าทํา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกียวกับการกู้ยืมเงิน
รวมถึงการแต่งตัง, และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพือให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพือการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ WHART ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทรัสต์ WHART ให้ เป็ นไปตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด ซึงรวมถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบในการนําเงินของ
กองทรัสต์ WHART ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อืน รวมทังการหาผลประโยชน์
,
การซื ,อ เช่าจําหน่าย โอนสิทธิ
การเช่า ขาย ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นควรทีจะนํา เงิ นประกันการเช่า และการบริ การ มาใช้ เป็ นเงิ นทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม ผู้จดั การกองทรัสต์ มีความเห็นว่าการนําเงินประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ ประโยชน์ใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมจะช่วยให้ กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้ างการบริ หารเงินทีมีประสิทธิภาพมากขึ ,น โดย
จะทําให้ ต้นทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมตําลงส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทรัสต์ WHART ดีขึ ,น ในการ
ลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง, นี , เงินประกันการเช่าและการบริ การทีจะนํามาลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม มี
จํานวนประมาณ 250 ล้ านบาทประกอบไปด้ วยเงินประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมจํานวน
ประมาณ 25 ล้ านบาท และของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ทีได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF จํานวนประมาณ
225 ล้ านบาท
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ผู้จดั การกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใด ๆ อาทิเช่น การกําหนดจํานวนเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การทีแน่นอนทีจะนํามาใช้ เป็ นเงินทุน การกําหนดโครงการทีกองทรัสต์ WHART จะนําเงิ น
ประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางทีกําหนดไว้ ข้างต้ น รวมถึงการแต่งตัง, และ/
หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยลงทุนทีกลายมาเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกองทรัสต์ WHART
เป็ นสําคัญ รายละเอียดของการนําเงินประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการ
แปลงสภาพ
7.

ระยะเวลาการดําเนินตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุนในทรั พย์ สินทีจะ
ลงทุ น เพิ มเติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ และกํา หนดเวลาโดยประมาณของการดําเนิ น การแต่ ล ะ
ขัน4 ตอน

รายละเอียดของระยะเวลาการดําเนิ นการตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี การ
ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพ และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแต่ละ
ขันตอน
,
(Conversion Timeline) ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 9
8.

การดําเนินการในกรณีท ไี ม่ สามารถดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ภายในกําหนดเวลา

ในกรณีทีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF ไม่สามารถดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น
ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่เข้ า
ทําการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
9.

ผลกระทบทีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะได้ รับจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สรุปผลกระทบทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ปรากฏ
ในสิงทีส่งมาด้ วย 10
10.

ค่ าใช้ จ่ายการแปลงสภาพ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สรุ ปค่าใช้ จ่ายในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ของกองทรัสต์ WHART ปรากฏใน

สิงทีส่งมาด้ วย 11
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จากรายละเอียดทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณา ดังนี ,
วาระที 2.1

อนุ มั ติ ก ารรองรั บ การแปลงสภาพกองทุ น รวม WHAPF เป็ นกองทรั ส ต์ โดยมี ก องทรั ส ต์
WHART เป็ นกองทรั ส ต์ ท ีรองรั บ การแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรั บโอน
ทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระค่ าตอบแทนให้ กองทุนรวม WHAPF
เป็ นหน่ วยทรัสต์

อนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แผนการแปลงสภาพ การรับโอนทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) แผนการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF การดําเนินการต่าง ๆ ทีนาํ เสนอข้ างต้ น
ตลอดจนการดํา เนินการต่าง ๆ ตามทีจําเป็ นและเกียวข้ องเพือประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ
อนุมตั ิมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ,
(1)

ดําเนินการตามทีจําเป็ นและเกียวข้ องเพือประโยชน์ในการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ปฏิบตั ิ
ตามแผนการแปลงสภาพ การรั บโอนทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้
กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ทีกองทรัสต์ WHART
จะรับโอน เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง, ที 1/2560 และ/หรื อ ตามคําสัง
หรื อคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดที
เกียวข้ อง รวมทังดํ
, าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพือการดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพัน เพือการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุน
รวม WHAPF การรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF รวมถึงการรับโอนสิทธิ และหน้ าที ของ
กองทุนรวม WHAPF

(3)

ดําเนินการอืนใดอันจํ าเป็ นหรื อเกี ยวเนืองกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพือให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ แต่งตัง, และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรื อ (2)
ข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ

(4)

มอบอํานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ
เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
1)

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
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ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาแผนการแปลงสภาพ การเพิมทุนรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ น
กองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทรี องรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การรับโอนทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรั สต์ แล้ วเห็นว่า มีความ
สมเหตุสมผลเนืองจากจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังต่อไปนี ,
1.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF คาดว่าจะทําให้ กองทรัสต์ WHART เป็ นหนึงในกองทรัสต์ทีมีขนาดทรัพย์สินทีใหญ่ทีสดุ ใน
ประเทศ (โดยพิจารณาจากข้ อมูลงบการเงินประจําปี 2559 สิ ,นสุดงวด วันที 31 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนรวม
WHAPF และข้ อมูลงบการเงินประจําปี 2559 สิ ,นสุดงวด วันที 31 ธันวาคม 2559 ของกองทรัสต์ WHART) ซึง จะ
สร้ างความน่าสนใจในการลงทุนแก่นักลงทุน ทัง, ในและต่างประเทศ ช่วยส่งเสริ มสภาพคล่องในการซือ, ขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิมขึ ,น

2.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF จะเป็ นการเพิมความหลากหลายของทรัพย์สิน ทังในแง่
,
ทําเลทีตงั , กลุม่ อุตสาหกรรมของผู้
เช่า อายุสญ
ั ญาเช่า และจํ านวนผู้เช่า อันจะช่วยลดการกระจุกตัวในการลงทุนอยู่ในอสัง หาริ มทรั พย์ เพีย ง
ลักษณะเดียวและการพึง พาแหล่งรายได้ จากเพียงแหล่งใดแหล่งหนึง (Asset Diversification) และลดการพึงพา
รายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่ารายใดรายหนึง รวมทังเป็
, นการเพิมความหลากหลายของลักษณะการลงทุน ซึงเป็ นการ
ช่วยกระจายความเสีย งในการลงทุนอันจะช่วยทําให้ ผลตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง กลายมาเป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีความมัน คง

3.

ปั จจุบนั กองทุนรวม WHAPF มีอตั ราการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 6 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ รวม (ข้ อมูลตามงบ
การเงินประจําปี 2559 สิ ,นสุดงวด วันที 31 กรกฎาคม 2559) ในขณะทีกองทรัสต์ WHART มีอตั ราการกู้ยืม
ประมาณร้ อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (ข้ อมูลตามงบการเงินประจําปี 2559 สิ ,นสุดงวด วันที 31 ธันวาคม
2559) ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ วจะทําให้ กองทรัสต์ WHART มีอตั ราการกู้ยืมต่อมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น รวมในระดับ ที ตํ า ลง โดยลดลงเหลื อ ประมาณร้ อยละ 18 ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
เนืองมาจากระดับเงินกู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF อยู่ในระดับตํา ทําให้ กองทรัสต์ WHART สามารถใช้
ประโยชน์จากความสามารถในการกู้ยืมส่วนทีเหลืออยู่ (ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์)
เพื อ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น อัน ทํ า ให้ มี ส ภาพคล่ อ งเพิ ม เติ ม สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง สภาพสิ น ทรั พ ย์ (Major
Renovation) และยังใช้ เงินกู้เป็ นเงินทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เพิมเติมได้ อันจะช่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพิมขึ ,น เนืองจากการระดมทุนโดยการกู้มีต้นทุนทางการเงินทีตํากว่าการเพิมทุน

4.

ในกรณีทีการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ดําเนินการแล้ วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายใน
ระยะเวลาทีขยายออกไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากมูลค่าที
เพิมขึ ,นจากการสับเปลียนหน่วยลงทุน เป็ นหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) รวมทังในการโอนทรั
,
พย์สินและภาระของกองทุน
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รวม WHAPF ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART เนืองจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ก่อนวันที 31
ธันวาคม 2560 หรื อระยะเวลาทีกฎหมายขยายให้ จะได้ รับยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ และได้ รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง
2)

อัตราการสับเปลียนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF กับหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึงกําหนดทีอตั รา 1 หน่วยลงทุน

ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์แล้ วเห็นว่าเป็ นอัตราทีเหมาะสม เนืองจากอัตราการสับเปลียนดังกล่าวเป็ นอัตราทีสะท้ อนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม WHAPF และ กองทรัสต์ WHART ทีได้ มีการปรับปรุ งราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ เป็ น
มูลค่า ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่าจะเป็ นวันโอนทรัพย์สินและภาระ ราคาประเมิน มูลค่าทรัพย์สินทีใช้
ปรับปรุงดังกล่าวเป็ นค่าเฉลีย ของราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ 2 ราย เพือให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิทีใช้ ใน
การหาอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทีสะท้ อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันโอน
ทรัพย์สินและภาระให้ มากทีสดุ ทังนี
, , อัตราการสับเปลียนทีกําหนดดังกล่าว อยู่ในช่วงอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนที
เหมาะสมทีแนะนําโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ โปรดศึกษารายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ กรณี
การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลง
สภาพ และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม ทีป รากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 12 โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี ,
การลงมติ
วาระนี ,จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม ทังนี
, , ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดทีมีสว่ นได้ เสียในวาระนี ,
เงือนไขการเข้ าทํารายการ
การลงมติในวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพเป็ นเรื องที
เกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ในกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในวาระนี , ผู้จดั การ
กองทรัสต์ จะเข้ าทํารายการในวาระนี ,ก็ ต่อเมือทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติการเข้ าทํารายการในวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ทุกรายการเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมือทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์สินทีจะลงทุน
เพิ ม เติ ม ภายหลังการแปลงสภาพทุก รายการเป็ นทีเ รี ย บร้ อยแล้ ว เช่น กัน ดัง นัน, หากเรื องใดเรื อ งหนึง ตามวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 หรื อวาระทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
และการลงทุนในทรั พ ย์ สิน ทีจ ะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพในทีป ระชุม ผู้ถื อหน่วยลงทุนของกองทุน รวม
WHAPF ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะไม่มีการนําเสนอวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ซึงเป็ น
41

เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลัง
การแปลงสภาพ เพือให้ พิจารณาต่อไป

วาระที 2.2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม

ผู้จัดการกองทรัสต์ เสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พิจารณาอนุมัติให้ กองทรั สต์ WHART ซึงได้ รับโอนทรัพย์ สินและ
ภาระของกองทุนรวม WHAPF แล้ วไปลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีจะลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ และ
อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ,
1)

กําหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนเพิมเติม รายละเอียดทรั พย์ สิน วิธีการประเมินราคาทรั พย์สิน รวมถึง ราคาที
เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม

2)

เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันทีแสดงถึงสิทธิทีจะซื ,อ เช่าและเข้ าลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ,อจะขายทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์ และ/
หรื อ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาจํานอง (เพือรับจํานองทรัพย์สิน) และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ
และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ,นทีหลังคา และ/หรื อ สัญญาอืนใดทีเกียวข้ องกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง การจัดหาประโยชน์ สําหรับ ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
เพิมเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทีมีอยู่เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA Group และ/
หรื อ เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง เมือกองทุนรวม WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วย กองทรัสต์ WHART ได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม รวมทัง, ดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพือการดังกล่าว

3)

เข้ าทําสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับใหม่ หรื อแก้ ไขเพิมเติมสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับเดิมเพือให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ WHART

4)

ดําเนินการอืนใดอันจํ าเป็ นหรื อเกี ยวเนืองกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพือให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง, และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่ าวตาม 1), 2)
และ 3) ข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ และ

)

ใช้ ดลุ พินิจในการทีจะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการ หรื อลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
บางส่วนของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และ/หรื อ กําหนด เปลียนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงือนไขต่าง ๆ ในการ
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เข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงือนไขหรื อผลแห่งการเจรจาต่อรองกับเจ้ าของทรัพย์สนิ และ/หรื อ ผู้มีสทิ ธิเหนือทรัพย์สินที
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุน
ของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART และ/หรื อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่ กองทรั สต์ WHART เกินสมควร ทังนี
, , เพือประโยชน์ ของกองทรัสต์
WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสําคัญ
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ค วรพิจ ารณาอนุมัติก ารลงทุน เพิ มเติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที จ ะลงทุนเพิ ม เติม เนื องจากผู้จัด การ
กองทรั สต์ เห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง, ทรั สต์ และกฎหมายทีเกี ยวข้ อง และการลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง, นี ,เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของกองทรั สต์ WHART เนืองจากการลงทุนเพิมเติมใน
ทรั พย์ สินดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรั พย์ สินทีมีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึงจะเพิมผลประโยชน์ ใ ห้ กับ กองทรั สต์
WHART โดยมีโอกาสจะทําให้ รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน คงเพิมขึ ,น อีกทังยั
, งช่วย
กระจายความเสียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิม ความหลากหลายของแหล่งทีมา
ของรายได้ ซึง จะช่วยลดการพึง พาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์ WHART อันจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
การกําหนดราคาสุดท้ ายทีกองทรัสต์ WHART จะซื ,อทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม จาก WHA Group จะอ้ างอิง
จากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจดั ทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีมีความเกี ยวข้ อง โดยผู้จัดการกองทรั สต์ มีความเห็นว่ามูลค่า ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ซึง
กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท (ชําระในวันทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ) ซึงประกอบไป
ด้ วยค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิง ปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้ อง) เป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาทีได้ จากรายงานการประเมิน มูลค่าตําสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ รับจากบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ 10 นันเป็
, นราคาทีสมเหตุสมผล และอยู่ในอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม นอกจากนี ,
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.
3) กองทรัสต์ WHART ได้ รวมราคาค่าสิทธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี จํานวน 100 ล้ านบาท (ซึง จะชําระเมือมีการต่อ
สัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) ไว้ ในการประเมินมูลค่าแล้ ว ซึง ราคาค่าสิทธิตอ่ สัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นราคาสมเหตุสมผล และ
อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสมเช่นกัน
ในส่วนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ แต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนี , เนืองจาก WHA มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการบริ หารจัดการคลังสินค้ า
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ซึง จะสามารถดูแลและให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าเดิม รวมทังบริ
, หารจัดการทรัพย์สนิ ให้ กบั กองทรัสต์ WHART ได้ อย่างต่อเนืองและ
มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี , เนืองจาก WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของตนเอง ซึงเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
เดียวกันกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติม ผู้จดั การกองทรัสต์ จะกําหนดมาตรการในการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมือครัง, จัดตังกองทรั
,
สต์ WHART
ทีกําหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการฉบับจัดตังกองทรั
,
สต์ WHART ทังนี
, , รายละเอียดจะเป็ นไปตามทีเ ปิ ดเผยไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขายเพิมเติมต่อไป
สําหรับค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั , ในการพิจารณาความสมเหตุผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที WHA จะเรี ยกเก็ บจากกองทรัสต์ WHART นัน, ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ ทําการเปรี ยบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ที WHA จะเรี ยกเก็ บจากกองทรั สต์ WHART กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสัง หาริ มทรั พย์ (Property Management Fee) ของทรั สต์ เพือ การลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์อืน และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ใน
ปั จจุบนั ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนืองจาก WHA เป็ น
เจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม มาตังแต่
, ต้น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึงในประเทศไทยทีมี
ประสบการณ์และความเชียวชํานาญในการบริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ านต่างๆ ทีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ
สําหรับการบริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน โดย WHA นัน, ถื อว่าเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
, ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ลงทุนเพิมเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรั บ ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จึงเป็ น
ธุรกรรมทีเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของกองทรัสต์ WHART
เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างราบรื น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มีอํานาจ
ดําเนินการตามทีเสนอข้ างต้ น
การลงมติ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
, , การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิ ออกเสียงทัง, หมดดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะไม่นับส่วนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้ที เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียทีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี , (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที 14
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ) ได้ แก่
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ชือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
นายสมยศ อนันตประยูร
นางสาวจรี พร จารุกรสกุล
นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล
นายอัษฎางค์ ไชยสนิท
นางอัชฌรัตน์ อัศวฉัตรโรจน์
น.ส.ทัศนีย์ อัศวฉัตรโรจน์
นายอรรณพ เฉลิมทรัพยากร
นางวิภาวี เฉลิมทรัพยากร
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นายมนต์ชยั พินธุประภา
นางสาวนลิน อนันตประยูร
รวม

จํานวนหน่ วยทรัสต์ ท ถี อื อยู่
145,821,322
1,127,100
901,300
110,000
297,400
50,100
3,000
8,000
90,700
135,400
70,000
6,844
10,000
100,000
148,731,166

ร้ อยละ
15.00%
0.12%
0.09%
0.01%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
15.30%

เนืองจาก WHA เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์การลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินของ WHA Group จึงเป็ น
การทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีเกียวโยง ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แนบสารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ของกองทรัสต์
WHART และการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์) ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 13 และ รายงานความเห็นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึง
สินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 12 เพือประกอบการพิจารณา โดยผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART
กับ WHA Group แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และ
การทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA Group ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ บุคคลอืนสําคัญผิดใน
สาระสําคัญ
อนึง หลังจากได้ มีการดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ จะพิจารณา
เข้ าทํารายการลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม โดยอาศัยมติทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวม WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง, นี , โดยจะไม่มีการขอมติจากทีประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
เงือนไขการเข้ าทํารายการ
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การลงมติในวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์สิน ทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพเป็ นเรื องที
เกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ในกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในวาระนี , ผู้จดั การ
กองทรัสต์ จะเข้ าทํารายการในวาระนี ,ก็ ต่อเมือทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติการเข้ าทํารายการในวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ทุกรายการเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมือทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ ทุก รายการเป็ นทีเ รี ย บร้ อยแล้ ว เช่ นกัน ดังนัน, หากเรื องใดเรื อ งหนึง ตามวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 หรื อวาระทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
และการลงทุนในทรั พ ย์ สิน ทีจ ะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพในทีป ระชุม ผู้ถื อหน่วยลงทุน ของกองทุน รวม
WHAPF ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะไม่มีการนําเสนอวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ซึงเป็ น
วาระทีเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการ
แปลงสภาพ เพือ ให้ พิจารณาต่อไป

วาระที 2.3

พิจารณาอนุมัติการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการ
กู้ยมื เงินของกองทรัสต์ เพือการลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนีเ4 งินกู้ตาม
สัญญากู้ ของกองทุ น รวม WHAPF ทีโอนให้ แก่ กองทรั สต์ WHART จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การให้ หลักประกัน และการนํา
เงินประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงิ นทุนในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมตามทีเสนอทุกประการ
รวมถึงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ,
(1)

พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี ,ย
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน คํามัน การดํารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ WHART ตามทีตก
ลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ทีมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ กําหนดไว้ และเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
มติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคําสัง หรื อคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีเกี ยวข้ อง รวมทังดํ
, าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพือการดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา หรื อข้ อผูกพัน
อืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสารใด ๆ เกียวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว
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(3)

การเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอืนทีเกี ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่ างกองทรัสต์
WHART กับ บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)

(4)

ดําเนินการอืนใดอันจํ าเป็ นหรื อเกี ยวเนืองกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพือให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง, และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/
หรื อ (2) และ/หรื อ (3) ข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพือการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนี ,เงินกู้
ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF ทีจะรับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม
WHAPF จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ตามรายละเอียดข้ างต้ น การให้ หลักประกันทีเกียวข้ องและการนําเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงิ นทุนในการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม รวมถึงอนุมตั ิให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงือนไขอืน ๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และเจรจา จัดทํา ลง
นาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเอกสารใด ๆ เกียวกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้ อง
เพือให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ โดยโครงสร้ างเงินทุนทีจะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ ม เติ ม ของกองทรั สต์ WHART นัน, จะพิจ ารณาจากความเหมาะสมของอัต ราส่ว นหนี ส, ิน และเงิ น ทุน ของ
กองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ,ในปั จจุบนั
การลงมติ
วาระนี ,ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึงคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของ
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีทีกองทรัสต์
WHART จะกู้ยืมเงิ นจากบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับทรั สตี ซึงรายการนี ,อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทํา ทีเป็ นการขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กับ ทรัสตี ดังนัน, มติทีประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1
ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
ทังนี
, , การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
,
งกล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมี ีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียทีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี , (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที 14
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ) ได้ แก่
ชือ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

จํานวนหน่ วยทรัสต์ ท ีถอื อยู่
28,471,552
14,494,745
42,966,297

ร้ อยละ
2.93%
1.49%
4.42%
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การกู้ยืมเงินในครัง, นี ,อาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึง เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์จึงได้ แนบ
สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ) ปรากฏ
ตามสิงทีส่งมาด้ วย 14 และ รายงานความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการที
เกี ย วโยงกัน ปรากฏตามสิงที ส่งมาด้ วย 12 เพื อประกอบการพิจ ารณา โดยผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ สอบทานข้ อมูลใน
สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตีแล้ วด้ วยความระมัดระวัง และ
ขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ไม่เป็ น
เท็จ และไม่ทําให้ บคุ คลอืนสําคัญผิดในสาระสําคัญ
อนึง หลังจากได้ มีการดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART เรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเข้ าทํารายการกู้ยืมเงินโดยอาศัยมติทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวม WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง, นี , โดยจะไม่มีการขอมติจากทีประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART
เงือนไขการเข้ าทํารายการ
การลงมติในวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพเป็ นเรื องที
เกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ในกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในวาระนี , ผู้จดั การ
กองทรัสต์ จะเข้ าทํารายการในวาระนี ,ก็ ต่อเมือทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติการเข้ าทํารายการในวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 ทุกรายการเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมือทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรั พย์สินทีจะลงทุน
เพิม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ ทุก รายการเป็ นทีเ รี ย บร้ อยแล้ ว เช่ นกัน ดังนัน, หากเรื องใดเรื อ งหนึง ตามวาระที 2
(ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 หรื อวาระทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
และการลงทุนในทรั พ ย์ สิน ทีจ ะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพในทีป ระชุม ผู้ถื อหน่วยลงทุน ของกองทุน รวม
WHAPF ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะไม่มีการนําเสนอวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที 3 เป็ น
วาระทีเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการ
แปลงสภาพเพือให้ พิจารณาต่อไป
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วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่ อตัง4 กองทรั สต์ WHART เพือรองรั บการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ ารวมกับกองทรัสต์ WHART

ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็น ควรขอมติผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ อนุมัติให้ มีการแก้ ไขเพิมเติม สัญญาก่อตัง, ทรั สต์ ปั จจุบัน
ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตี ซึง ประกอบไปด้ วย
(1)
(2)
(3)
(4)

สัญญาก่อตังทรั
, สต์ ฉบับลงวันที 8 ธันวาคม 2557
สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ ครัง, ที 1 ฉบับลงวันที 1 มิถนุ ายน 2559
สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ ครัง, ที  ฉบับลงวันที 3 มิถนุ ายน 2559 และ
สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ ครัง, ที 3 ฉบับลงวันที 6 มิถนุ ายน 2559

ในส่วนทีเกียวข้ องกับลักษณะของกองทรัสต์ WHART และกลไกการบริ หาร ชือ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์
ของกองทรัสต์ WHART ทรัพย์สนิ ทีจะให้ เป็ นกองทรัสต์ WHART การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART เหตุ
ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ ารวมกับกองทรัสต์
WHART โดยรายละเอียดร่างสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม โกรททีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมเพือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART ปรากฏ
ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังกองทรั
,
สต์ WHART เพือให้ สอดคล้ องกับการ
รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ ารวมกับกองทรัสต์ WHART
การลงมติ
วาระนี ,ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึงคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่ากึง หนึง ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
, , ไม่
มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดทีมีสว่ นได้ เสียในวาระนี ,

เงือนไขการเข้ าทํารายการ
การลงมติในวาระที 3 นี ,เป็ นวาระทีเกียวเนืองกับวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) ในกรณีทีที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการในวาระนี , ผู้จดั การกองทรัสต์จะเข้ าทํารายการในวาระนี ,ก็ตอ่ เมือที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในวาระที 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที 2.1, 2.2 และ 2.3) เป็ นทีเรี ยบร้ อย
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แล้ ว และเมือทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF และ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพทุกรายการเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วเช่นกัน
วาระที 4

พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอแก้ ไขเพิมเติม สัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ให้
สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง4 นี 4
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ูถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ มีการแก้ ไขเพิมเติม สัญญาตกลงกระทําการฉบับ

ปั จจุบนั ระหว่างกองทรัสต์ WHART และ WHA ฉบับลงวันที 12 ธันวาคม 2557, วันที 29 ธันวาคม 2558 และวันที 7
ธันวาคม 2559 ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญาเกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคา เพือให้ สทิ ธิแก่ WHA หรื อบุคคลที
เกียวโยงกับ WHA ได้ เช่าหลังคา เพือให้ เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ วในการดําเนินการ โดยมีข้อความทีจะแก้ ไขดังนี ,
อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง
วันที
12 ธันวาคม 2557
(หัวข้ อหน้ าทีของ
ผู้ให้ สัญญา
เกียวกับพืน4 ทีเช่ า
ส่ วนหลังคาของ
โครงการ WHA
Mega Logistics
Center
(ถนนบางนา-ตราด
กม. 5))

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข

5.3 ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงต่อผู้รับสัญญาว่า หาก 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา
ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง, แรก ยังไม่มีผ้ ู

25 ปี นับ ตัง, แต่ วัน ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน

เช่าพืน, ทีหลังคาในโครงการ WHA Mega

(“ระยะเวลารั บประกันการชําระค่ าเช่ า

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.

หลังคา”) พื ,นทีหลังคาในโครงการ WHA

23) กับกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเป็ นผู้

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ชําระค่าเช่าพื ,นทีหลังคาให้ แก่กองทรัสต์เป็ น

ตราด กม. 23)

เ ว ล า 25 ปี ( ยี สิ บห้ า ) ปี นั บ แ ต่ วั น ที

กองทรัสต์เข้ าลงทุน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะ

กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง, แรก ในอัตราค่าเช่า

เป็ นผู้ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์

3 (สาม) บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และ

ตลอดระยะเวลารั บประกันการชํ า ระค่า

อัตราค่าเช่าจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10 (สิบ)

เช่ า หลัง คาในอัต ราค่ า เช่ า 3 บาท ต่ อ

ทุก 5 (ห้ า) ปี เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลา 25 ปี

ตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะ

(ยีสบิ ห้ า) ปี นัน, ผู้ให้ สญ
ั ญาจะสามารถจัดหา

ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี

ยัง ไม่ มี ผ้ ูเ ช่ า ณ วัน ที

ผู้ เช่ า มาเช่ า หลั ง คาดั ง กล่ า วได้ โดยมี 2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการชําระ
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที

ค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์จะให้

เหลือของ 25 ปี (ยีสิบห้ า) ปี ทังนี
, , ภายใต้

สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ ส ัญ ญา และ/หรื อ บุ ค คลที

ข้ อกําหนดและเงือนไขการเช่าและอัตราค่า

เกียวโยงกันกับผู้ให้ สญ
ั ญา ในอันทีจะเช่า

เช่ า ที ไ ม่ ด้ อยไปกว่ า เดิ ม อนึ ง หากผู้ ให้

หลัง คาดังกล่า วได้ ก่อ นบุค คลอื น โดยมี

สัญ ญาจัดหาผู้เ ช่า หลัง คาดัง กล่าวได้ แ ล้ ว

ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่

50

อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข

และเกิ ด กรณี ผ้ ูเ ช่ า ดัง กล่ า วผิ ด นัด หรื อ ไม่

วัน ทีก องทรั สต์ เข้ าลงทุน โดยมี อัต ราค่า

สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้

เช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารับ

สัญญาไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า

ชํ า ระค่ า เช่ า หลัง คาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ณ
ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตรา
ค่ า เช่ า ที มี ผ้ ู เช่ า รายอื น เสนอมาให้ แก่
กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูง
กว่า (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)
3. เมือผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลทีเกียว
โยงกัน กับผู้ใ ห้ สัญ ญาใช้ สิท ธิ ใ นการเช่ า
หลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่า
เช่ า ข้ า งต้ น แล้ ว หน้ าที ก ารชํ า ระค่ า เช่ า
หลังคาของผู้ให้ สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาตก
ลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง
4. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลารับประกันการชําระ
ค่า เช่ าหลัง คา หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถ
จัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวได้
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ไม่ น้ อยกว่ า
ระยะเวลาทีเหลือของระยะเวลารับประกัน
การชําระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกําหนด
และเงื อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าทีไม่
ด้ อ ยไปกว่าเดิ มแล้ ว ผู้ใ ห้ สญ
ั ญาไม่ต้ อ ง
ชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาส่วนที
เหลื อ ของโครงการ

WHA

Mega

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม. 23) ส่วนทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาสามารถจัดหา
ผู้ เช่ า ได้ แล้ วให้ แก่ ก องทรั ส ต์ อี ก ต่ อ ไป
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหา
มาได้ นนั , เข้ าทํา สัญญาเช่ าพืน, ทีหลังคา
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข
ส่วนทีเหลือของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม. 23) โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตก
ลงกันไว้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระ
ค่าเช่าส่วนทีขาดสําหรับพื ,นทีเช่าดังกล่าว
ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต่ อ ไปจนครบกํ า หนด
ระยะเวลารั บ ประกั น การชํ า ระค่ า เช่ า
หลังคา
5. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า
มาเช่ า หลัง คาดัง กล่า วได้ แ ล้ ว และเกิ ด
กรณีผ้ เู ช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า

29 ธันวาคม 2558
(หัวข้ อหน้ าทีของ
ผู้ให้ สัญญา
เกียวกับพืน4 ทีเช่ า
ส่ วนหลังคาของ
โครงการ WHA
Mega Logistics
Center
(ชลหารพิจิตร กม.
4) และโครงการ
WHA Mega
Logistics Center
(วังน้ อย61))

3.4

(ก) ผู้ ให้ สัญ ญาตกลงว่ า ในช่ ว ง 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา

ระยะเวลา 25 ปี (ยี สิ บ ห้ า ) ปี นับ แต่ วัน ที

25 ปี นับ ตัง, แต่ วัน ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน

กองทรัสต์เข้ าลงทุนพื ,นทีหลังคาส่วนทีเหลือ

(“ระยะเวลารั บประกันการชําระค่ าเช่ า

ในโครงการ WHA Mega Logistics Center

หลังคา”) พื ,นทีหลังคาในโครงการ WHA

(ชลหารพิจิตร กม. 4) และโครงการ WHA

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร

Mega Logistics Center (วังน้ อย61) ยังไม่

กม. 4) และโครงการ WHA Mega

มีผ้ ูเช่า ผู้ให้ สัญญาตกลงจะเป็ นผู้ชํ าระค่า

Logistics Center (วังน้ อย61) ยังไม่มีผ้ ู

เช่าพื ,นทีหลังคาส่วนทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ผ้ รู ับ

เช่ า ณ วัน ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น ผู้ ให้

สัญญาเป็ นเวลา 25 ปี (ยีสิบห้ า) ปี นับแต่

สัญญาตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าหลังคา

วันทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุน ในอัตราค่าเช่า 3

ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า

(สาม) บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือ น และ

รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคาในอัตรา

อัตราค่าเช่าจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10 (สิบ)

ค่า เช่ า 3 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดื อ น

ทุก 5 (ห้ า) ปี

และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10

(ข) ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 25 ปี (ยีสิบห้ า) ปี

ทุก 5 ปี

นัน, ผู้ให้ สญ
ั ญาจะสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า 2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการชําระ
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข

พืน, ทีห ลังคาส่วนทียัง ไม่มีผ้ ูเช่า ดังกล่าวได้

ค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ จะให้

โด ย มี ร ะ ยะ เ วลา กา รเช่ า ไม่ น้ อย ก ว่ า

สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ สัญ ญา และ/หรื อ บุ ค คลที

ระยะเวลาที เ หลื อ ของ 25 ปี (ยี สิ บ ห้ า ) ปี

เกียวโยงกันกับผู้ให้ สญ
ั ญา ในอันทีจะเช่า

ทังนี
, , ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขการเช่า

หลัง คาดังกล่า วได้ ก่อ นบุค คลอื น โดยมี

และอัต ราค่า เช่ า ที ไ ม่ด้ อ ยไปกว่า เดิ ม แล้ ว

ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่

ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นที

วัน ทีก องทรั สต์ เข้ า ลงทุน โดยมี อัต ราค่า

เช่าหลังคาส่วนทีเหลือของโครงการ WHA

เช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารับ

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.

ชํ า ระค่ า เช่ า หลัง คาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ณ

4) และ/หรื อโครงการ WHA

Mega

ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตรา

Logistics Center (วังน้ อย61) (แล้ วแต่

ค่ า เช่ า ที มี ผ้ ู เช่ า รายอื น เสนอมาให้ แก่

กรณี) ส่วนทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า

กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูง

ได้ แล้ วให้ แก่ผ้ รู ับสัญญาอีกต่อไป อย่างไรก็ดี

กว่า (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)

หากผู้เช่าทีผ้ ูให้ สญ
ั ญาจัดหามาได้ นนั , เข้ า 3. เมือผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลทีเกียว
ทําสัญญาเช่าพืน, ทีหลังคาส่วนทีเหลือของ

โยงกัน กับผู้ใ ห้ สัญ ญาใช้ สิท ธิ ใ นการเช่ า

โครงการ WHA Mega Logistics Center

หลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่า

(ชลหารพิ จิ ต ร กม. 4) และ/หรื อ โครงการ

เช่ า ข้ า งต้ น แล้ ว หน้ า ที ก ารชํ า ระค่ า เช่ า

WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย61)

หลังคาของผู้ให้ สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาตก

(แล้ วแต่กรณี) โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้

ลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง

ตกลงกันไว้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระ 4. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลารับประกันการชําระ
ค่าเช่าส่วนทีขาดสําหรับพื ,นทีดงั กล่าวให้ แก่

ค่า เช่ าหลัง คา หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถ

ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา

จัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวได้

25 ปี (ยีสบิ ห้ า) ปี ดังกล่าว

โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ไม่ น้ อยกว่ า

(ค) อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า

ระยะเวลาทีเหลือของระยะเวลารับประกัน

มาเช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ ู

การชําระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกําหนด

เช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชํ าระค่า

และเงื อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าทีไม่

เช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับ

ด้ อ ยไปกว่าเดิ มแล้ ว ผู้ใ ห้ สญ
ั ญาไม่ต้ อ ง

ผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า ทังนี
, , หากมีการเลิก

ชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาส่วนที

สัญญาเช่าก่อนครบกํ าหนดระยะเวลาการ

เหลื อ ของโครงการ

WHA

Mega
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข

เ ช่ า 25 ปี ( ยี สิ บ ห้ า ) ปี ดั ง ก ล่ า ว อั น

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)

เนืองมาจากการตกลงร่ วมกันของผู้เช่าและ

และโครงการ WHA Mega Logistics

ผู้รับสัญญา โดยการเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว

Center (วังน้ อย61) ส่วนทีผ้ ูให้ สญ
ั ญา

เป็ นไปตามข้ อเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะ

สามารถจัดหาผู้เช่าได้ แล้ วให้ แก่กองทรัสต์

ผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ และผู้รั บสัญ ญา

อี ก ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ดี หากผู้ เช่ า ที ผ้ ู ให้

ยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของผู้ให้

สัญญาจัดหามาได้ นนั , เข้ าทําสัญญาเช่า

สัญญา ในกรณี เช่ นว่า นัน, ผู้ใ ห้ สญ
ั ญายัง มี

พื น, ที ห ลัง คาส่ ว นที เ หลื อ ของโครงการ

หน้ าที ต้ องชํ า ระค่ า เช่ า สํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า

WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

ดัง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู รั บ สัญ ญาต่ อ ไปจนครบ

พิจิตร กม. 4) และโครงการ WHA Mega

กํ า หนดระยะเวลา 25 ปี (ยี สิ บ ห้ า) ปี

Logistics Center (วังน้ อย61) โดยมี

ดังกล่าว

อัตราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลงกันไว้ ผู้ให้
สัญญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่าเช่าส่วนที
ขาดสํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า ดั ง กล่ า วให้ แก่
กองทรัสต์ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา
5. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า
มาเช่ า หลัง คาดัง กล่า วได้ แ ล้ ว และเกิ ด
กรณีผ้ เู ช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า

7 ธันวาคม 2559
(หัวข้ อหน้ าทีของ
ผู้ให้ สัญญา
เกียวกับพืน4 ทีเช่ า
ส่ วนหลังคาของ
โครงการ WHA
Mega Logistics
Center
ชลหารพิจติ ร กม.

1. ผู้ ให้ สั ญ ญาตกลง ว่ า หาก ในช่ ว ง 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา
ระยะเวลา 25

ปี นับ ตัง, แต่ วัน ที

25 ปี นับ ตัง, แต่ วัน ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน

กองทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุน พื น, ที ห ลัง คาใน

(“ระยะเวลารั บประกันการชําระค่ าเช่ า

โครงการ WHA Mega Logistics

หลังคา”) พื ,นทีหลังคาในโครงการ WHA

Center ชลหารพิ จิต ร กม. 5 ยัง ไม่มี ผ้ ู

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร

เช่ า ณ วัน ที ก องทรั สต์ เ ข้ า ลงทุน ผู้ใ ห้

กม. 5) ยังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ า

สั ญ ญาตกลงจะเป็ นผู้ ชํ า ระค่ า เช่ า

ลงทุน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่า

หลังคาให้ แก่กองทรัสต์เป็ นระยะเวลา

เ ช่ า ห ลั ง ค า ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ ต ล อ ด
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที
5)
25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ใน

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข
ระยะเวลารั บ ประกั น การชํ า ระค่ า เช่ า

อัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ

หลังคาในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตาราง

เดือน และอัตราค่าเช่าจะปรั บเพิมขึน,

เมตร ต่อ เดือ น และอัตราค่า เช่า จะปรั บ

ร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี

เพิมขึ ,นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี

2. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 25 ปี นัน, หาก 2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการชําระ
ผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า

ค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์จะให้

พื ,นทีหลังคาส่วนทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว

สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ ส ัญ ญา และ/หรื อ บุ ค คลที

ได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า

เกียวโยงกันกับผู้ให้ สญ
ั ญา ในอันทีจะเช่า

ระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี นัน, ภายใต้

หลัง คาดังกล่า วได้ ก่อ นบุค คลอื น โดยมี

ข้ อกํ า หนดและเงื อ นไขการเช่ า และ

ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่

อัต ราค่ า เช่ า ที ไม่ ด้ อ ยไปกว่ า เดิ ม แล้ ว

วัน ทีก องทรั สต์ เข้ า ลงทุน โดยมี อัต ราค่า

ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชําระค่าเช่าสําหรั บ

เช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารับ

พื น, ที เ ช่ า ห ลั ง ค า ส่ ว น ที เ ห ลื อ ข อ ง

ชํ า ระค่ า เช่ า หลัง คาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ณ

โครงการ WHA Mega Logistics

ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตรา

Center (ชลหารพิ จิ ต ร กม.5) ส่ ว นที

ค่ า เช่ า ที มี ผ้ ู เช่ า รายอื น เสนอมาให้ แก่

ผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าได้ แล้ ว

กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูง

ให้ แก่กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ ดี

กว่า (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)

หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาได้ นนั , 3. เมือผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลทีเกียว
เข้ า ทํ า สัญ ญาเช่ า พื น, ที ห ลัง คาส่ว นที

โยงกัน กับผู้ใ ห้ สัญ ญาใช้ สิท ธิ ใ นการเช่ า

เหลื อ ของโครงการ

WHA Mega

หลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่า

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)

เช่ า ข้ า งต้ น แล้ ว หน้ า ที ก ารชํ า ระค่ า เช่ า

โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลงกัน

หลังคาของผู้ให้ สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาตก

ไว้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่า

ลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง

เช่าส่วนทีขาดสําหรับพื ,นทีเช่าดังกล่าว 4. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลารับประกันการชําระ
ให้ แ ก่ ก องทรั สต์ ต่อไปจนครบกํ า หนด

ค่า เช่ าหลัง คา หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถ

ระยะเวลา 25 ปี ดังกล่าว

จัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวได้

3. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้

โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ไม่ น้ อยกว่ า

เช่ามาเช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และ

ระยะเวลาทีเหลือของระยะเวลารับประกัน
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข

เกิ ด กรณี ผ้ ูเ ช่ า ดัง กล่า วผิ ด นั ด หรื อ ไม่

การชําระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกําหนด

สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้

และเงื อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าทีไม่

ผู้ใ ห้ สัญ ญาไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระค่ า เช่ า

ด้ อ ยไปกว่าเดิ มแล้ ว ผู้ใ ห้ สญ
ั ญาไม่ต้ อ ง

แทนผู้เช่า

ชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาส่วนที

ทังนี
, , หากผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หาร

เหลื อ ของโครงการ

อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ สนอให้ มี ก ารเลิ ก

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5)

สัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา

ส่วนทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าได้

การเช่ า 25 ปี ดั ง กล่ า ว(ด้ วยเหตุ อื น

แล้ วให้ แก่กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี

นอกเหนื อ จากกรณี ที มี เ หตุ ผิ ด นั ด

หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาได้ นนั , เข้ า

หรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญา

ทําสัญญาเช่าพื ,นทีหลังคาส่วนทีเหลือของ

เ ช่ า ไ ด้ ) แ ล ะ ท รั ส ตี ใ น น า ม ข อ ง

โครงการ WHA Mega Logistics Center

กองทรัสต์ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่า

(ชลหารพิจิตร กม. 5) โดยมีอัตราค่าเช่า

ตามข้ อเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะ

ตํากว่าทีได้ ตกลงกันไว้ ผู้ใ ห้ สญ
ั ญายัง มี

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณีเช่นว่า

หน้ าทีต้องชําระค่าเช่าส่วนทีขาดสําหรั บ

นันผู
, ้ ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่า

พื ,นทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ต่อไปจน

เช่ า สํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า ดั ง กล่ า วให้ แก่

ครบกําหนดระยะเวลารับประกันการชําระ

ก อ ง ท รั ส ต์ ต่ อ ไ ป จ น ค ร บ กํ า ห น ด

ค่าเช่าหลังคา

ระยะเวลา 25 ปี ดังกล่าว

WHA

Mega

5. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า
มาเช่ า หลัง คาดัง กล่า วได้ แ ล้ ว และเกิ ด
กรณีผ้ เู ช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า
ทัง, นี , หากผู้ใ ห้ สัญ ญาในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เสนอให้ มีการเลิกสัญญา
เช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลารับประกัน
การชํ า ระค่าเช่าหลังคา (ด้ วยเหตุผลอื น
นอกเหนือจากกรณี ทีมีเหตุผิดนัดหรื อไม่
สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาได้ ) และ
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อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลง ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการเดิม
วันที

ข้ อความในสัญญาตกลงกระทําการ
ทีขอแก้ ไข
ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ตกลงยินยอม
เลิ ก สัญ ญาเช่ า ตามข้ อเสนอของผู้ ให้
สัญญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี เช่นว่านัน, ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที
ต้ องชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นทีเช่าดังกล่าว
ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต่ อ ไปจนครบกํ า หนด
ระยะเวลารั บ ประกั น การชํ า ระค่ า เช่ า
หลังคา

ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั ให้
สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ และอนุมตั ิมอบ
อํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ,
1)

เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาตกลงกระทําการ และ/หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ
ทีเกียวข้ อง ตามรายละเอียดข้ างต้ น เมือกองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง, ดําเนินการ
ติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคล
ใดๆ เพือการดังกล่าว ต้ น

2)

ดําเนินการอืนใดอันจํ าเป็ นหรื อเกี ยวเนืองกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพือให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง, และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวตาม 1)
ข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการดังกล่าวตามรายละเอียดข้ างต้ น
เพือให้ เกิดความรวดเร็ วในการให้ เช่าหลังคาแก่ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA เนืองจากการให้ เช่าหลังคาดังกล่าว
เป็ นรายการเกียวโยงกันระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรั สต์ WHART จึงต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นขันตอนที
,
จะต้ องใช้ เวลาและจัดเตรี ยมเอกสารเพือเสนอผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ทําให้
ต้ องสิ ,นเปลืองค่าใช้ จ่ายและเวลาอันไม่สมควร การขอมติอนุมตั ิไว้ ล่วงหน้ า เป็ นไปเพือประโยชน์ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มี
คล่องตัวทีจะพิจารณาให้ กองทรัสต์ WHART ทําสัญญาเช่ากับ WHA
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การลงมติ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART เป็ นการทํารายการทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงอาจมีขนาดรายการตังแต่
, 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทําให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
, , การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
,
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียง
ของ WHA และกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียทีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี , (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที 14
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560) ได้ แก่
ชือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่ วยทรัสต์ ท ถี อื อยู่

ร้ อยละ

145,821,322

15.00%

นายสมยศ อนันตประยูร

1,127,100

0.12%

นางสาวจรี พร จารุกรสกุล

901,300

0.09%

นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

110,000

0.01%

นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล

297,400

0.03%

50,100

0.01%

นางอัชฌรัตน์ อัศวฉัตรโรจน์

3,000

0.00%

น.ส.ทัศนีย์ อัศวฉัตรโรจน์

8,000

0.00%

90,700

0.01%

135,400

0.01%

70,000

0.01%

6,844

0.00%

นายมนต์ชยั พินธุประภา

10,000

0.00%

นางสาวนลิน อนันตประยูร

100,000

0.01%

148,731,166

15.30%

นายอัษฎางค์ ไชยสนิท

นายอรรณพ เฉลิมทรัพยากร
นางวิภาวี เฉลิมทรัพยากร
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล

รวม

ทังนี
, , WHA เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการดังกล่าว จึงเป็ น
การทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีเกียวโยง ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แนบสารสนเทศการทํารายการทีเกี ยวโยงกันของ
กองทรัสต์ WHART กับ WHA ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 13 และ รายงานความเห็นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับ
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รายการทีเกียวโยงกัน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 12 เพือประกอบการพิจารณา โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สอบทานข้ อมูล
ในสารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า
ข้ อมูลในสารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ บคุ คลอืนสําคัญ
ผิดในสาระสําคัญ
อนึง ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเข้ าทํารายการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการดังกล่าว โดยอาศัยมติที
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ในครัง, นี , โดยจะไม่มีการขอมติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลังจากการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART
วาระที 5

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีตามทีระบุ

ในหนังสือเชิญประชุมนี , โดยขอให้ ศึกษาคําชี ,แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 16 หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังตั
, วแทนเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง, นี , โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏ
ตามสิงทีส่งมาด้ วย 17 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี
ระธนาวัฒน์ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง, นี ก, ็ได้ รายละเอียดข้ อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 18
ทังนี
, ,เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและประสงค์ทีจะส่งตัวแทนเข้ าร่ วมประชุม ใคร่ ขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้ ตวั แทนของท่านนํา
เอกสารหลักฐานตามทีระบุในสิงทีส่งมาด้ วย 17 มามอบแก่เจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
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สิง ทีสง่ มาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560

สิง ทีสง่ มาด้ วย 2
ร่ างสัญญาก่ อตัง4 ทรัสต์ ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โก
รททีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมเพือการแปลงสภาพกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
หัวข้ อ

รายละเอียด

ลั ก ษณะของกองทรั ส ต์ x เป็ นกองทรั สต์ ทีจะรั บการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า
และกลไกการบริหาร
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ ามารวมกับกองทรัสต์ โดย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับการทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
จะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์นนั ,
ชื อ อ า ยุ ป ระ เ ภ ท แ ล ะ x กองทรัสต์นี ,เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เข้ ารวม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กับกองทรัสต์ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
กองทรัสต์
ออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพือ
แลกเปลีย นกับทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และนําหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
x เมือกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF แล้ ว กองทรัสต์โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สนิ หลักทีได้ รับโอนจากกองทุนรวม WHAPF ดังกล่าวไป
หาผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ทรั พย์ สิ น ที จะให้ เป็ น x ทรั พย์ สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF เข้ ามารวมกับ กองทรั สต์
กองทรัสต์
(Conversion Assets) ได้ แก่ ทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF
ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร x ทังนี
, , การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สิน
ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ใหม่ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ (ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิมเติม ครัง, ทีสาม) และการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้ อง จะดําเนินการโดย
อาศัยมติทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เพือการแปลงสภาพ และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เพือการแปลงสภาพ
โดยจะไม่มีการขอมติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อีกรอบหนึง ภายหลัง
จากการแปลงสภาพเรี ยบร้ อย
เหตุ ใ นการลดทุ น ชํ า ระ x กองทรัสต์มีกําไรทีเกิดจากค่าเช่ารับของทรัพย์สนิ จากการแปลงสภาพของกองทุนรวม
แล้ วของกองทรัสต์
WHAPF เข้ ามารวมกับกองทรัสต์ (Conversion Assets) ก่อนทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF เข้ ามารวมกับกองทรัสต์
(Conversion Assets) และจากกําไรสุทธิ ทีเกิดขึ ,นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และ
สิง ทีสง่ มาด้ วย 2 หน้ า 1

หัวข้ อ

รายละเอียด
รายได้ อืน ๆ รวมถึง การลดทุนเพือให้ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขันตํ
, าแก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้ อง

สิง ทีสง่ มาด้ วย 2 หน้ า 2

ผู้ มี ช ื อเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
ผู้ มี ช ื อเป็ นคู่ สั ญ ญา
ในการลงทุน

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก า ร ล้ ม ล ะ ล า ย
ล้ มละลายได้ เพราะเป็ นนิตบิ คุ คล
เนืองจากการ
จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ
ระบุเฉพาะเจาะจง
ประเภทการลงทุน
ลงทุนในกรรมสิทธิ] และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
อายุโครงการ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เพือระดมเงินจากนักลงทุนทัว ไป ทังที
, เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
,
างประเทศ ซึง
โครงการ
กองทุนรวม WHAPF ได้ นําเงินทีได้ จากการระดมทุนไปซื ,อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
โดยกองทุนรวม WHAPF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ] และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง
โอน และ/หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ทีกองทุนรวม WHAPF ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจน
ทําการปรับปรุง เปลียนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดย

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

6.
กองทุนรวม WHAPF

กองทุนรวม WHAPF

นิติบคุ คล
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ

5.

2.
3.
4.

กองทุนรวม WHAPF
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการ
จั ด ตั 4 ง ขึ 4 น ต า ม
กฎหมาย
สถานะของกอง
ผู้จัดตัง4 กอง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห าร
จัดการ

ลําดับ
1.

สิง ทีสง่ มาด้ วย 3 หน้ า 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยทรัสต์
ระบุเฉพาะเจาะจง
ลงทุนในกรรมสิทธิ] และ/หรื อ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
ไม่กําหนดอายุโครงการ
เพื อ การระดมเงิ น จากนั ก ลงทุน ทั ว ไป ทั ง, ที เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลทั ง, ในและ
ต่างประเทศ ซึงกองทรัสต์ WHART จะนําเงินทีได้ จากการระดมทุนไปซื ,อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธิ] และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง และ/
หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า ช่ว ง อสังหาริ มทรั พ ย์ และจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่า ช่ว ง โอน และ/หรื อจํา หน่ ายอสังหาริ มทรัพย์
ต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลียนแปลง รวมถึง

ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART
ทังนี
, , ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดการตามทีได้ รับมอบหมายได้
ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART
ล้ มละลายไม่ได้

กองทรัพย์สิน
ผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์
โดยได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART

กองทรั สต์ WHART
กฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน

สรุ ปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่ างของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
และ ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท และลักษณะทีจะเปลียนแปลงเมือมีการแปลงสภาพแล้ ว

สิง ทีสง่ มาด้ วย 3

รายการ

นโยบายการลงทุน

ลําดับ

14.

กองทุน รวม WHAPF มุ่ง ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ และ/หรื อ ลงทุน ใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน เพื อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม WHAPF ทังนี
, , กองทุน รวม WHAPF ได้ ลงทุน ใน 1) ทรั พย์ สินที กองทุนรวม
WHAPF ลงทุนครัง, แรก 2) ทรัพย์สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง, ทีหนึง 3)
ทรัพย์สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง, ทีสอง และ 4)ทรัพย์สินทีกองทุนรวม WHAPF
ลงทุนเพิมเติมครัง, ทีสาม

กองทุนรวม WHAPF
รับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอืน ๆ และ/หรื อดําเนินการอืนใดที
เกี ย วข้ อ งและจํ า เป็ นเพื อ ประโยชน์ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และเพื อ มุ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายไ ด้ แ ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวม WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด

สิง ทีสง่ มาด้ วย 3 หน้ า 2

กองทรั สต์ WHART
ดําเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่ อสร้ าง และ/หรื อ
ดําเนินการขอใบอนุญาตอืน ๆ และ/หรื อดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องและจําเป็ นเพือประโยชน์
ของอสังหาริมทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน
และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื น ใดตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน ใดที
เกียวข้ องกําหนด
1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรั ส ต์ WHART มุ่งลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ ที ก่อให้ เกิ ดรายได้ และ/หรื อลงทุน ใน
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน เพือประโยชน์ ในการบริ หาร
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทังนี
, , กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนใน 1) ทรัพย์สินหลักที
กองทรัสต์ WHART ลงทุนครัง, แรก 2) ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนในการ
เพิมทุนครัง, ทีหนึง และ 3) ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที
สอง และ กองทรั ส ต์ WHART จะรั บโอนทรั พย์ สิน และภาระทัง, หมดของกองทุนรวม
WHAPF ซึงรวมถึงกรรมสิทธิ] และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง ในทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง
เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมือและอุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ทีใช้ ในการประกอบกิจการ เพือ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลง
สภาพ โดยเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ] และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง ในทีดิน อาคารและสิง
ปลูก สร้ าง เฟอร์ นิ เจอร์ เครื อ งมือ และอุป กรณ์ และงานระบบต่า ง ๆ ที เ กี ยวเนื อ งกับ
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ ซึง บริ ษัท
ในกลุ่มบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ] และ/
หรื อสิทธิ ครอบครอง ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นอกจากนี , ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักอืนเพิมเติมในอนาคต
2. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้ อม
(1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ WHART โดยทางอ้ อมต้ องเป็ นการลงทุน
ผ่านการถือหุ้นทีออกโดยบริ ษัททีจดั ตังขึ
, ,นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ WHART ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที

นโยบายการกู้ยืมเงิน

กองทรัสต์มีนโยบายในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักโดยนําพืน, ทีของ
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า

กองทรั สต์ WHART
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
,
ของบริษัทนัน,
(2) กองทรัสต์ WHART อาจให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี , หรื อ
การเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัทดังกล่าว
กู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย

.

.

ต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้ วซึง เป็ นของกองทุนรวมหรื อที
กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิมเติม

(ข)

(ค)

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
, , ในกรณีที
เป็ นการกู้ยืมเงินเพือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม ()(ก) หรื อ
เพือต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้ วทีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม

ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมมีสิทธิ
การเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์

(ก)

เป็ นการกู้ยืมเงินเพือดําเนินการดังต่อไปนี ,
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(ง) กู้ยื ม เงิ น เพื อ ต่อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ ม เติ ม บนที ดิ น ที มี อ ยู่แ ล้ ว ซึง เป็ นของ

(ค) กู้ยื ม เงิ น เพื อ นํ า มาใช้ เ พื อ การดูแ ล ซ่อ มบํ า รุ ง รั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรั ส ต์ WHART ได้ แ ก่ อ สั ง หา ริ มทรั พย์ ข องกองท รั ส ต์ WHART หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดี และพร้ อมนําไป
จัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลู กค้ า ที
เปลียนแปลงไป

(ข) กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART

(ก) กู้ยืมเงินเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง เป็ นทรัพย์สินหลักเพิมเติม

1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพือดําเนินการดังต่อไปนี ,

ทังนี
, , กองทรัสต์ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าพื ,นที และจะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าพื ,นทีสําหรับทรัพย์สินที
จะรั บโอนมาจากกองทรั สต์ WHART และทีจะลงทุน เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ ให้
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจหน้ าที กับผู้เช่า
โดยตรง ซึงสัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของสัญญา
คล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าทุกราย
กองทุนรวม WHAPF อาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
, , ไม่วา่ จะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรือไม่ก็ตาม และ กองทรัสต์ WHART อาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
, , ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และ
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,

16.
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ก า ร จั ด ห า ผ ล กองทุนรวมได้ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง ประเภท
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก อาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงาน รวมทัง, ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน เครื องมือ
ทรัพย์ สิน
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของ
ทีดินและอาคารคลังสินค้ าและ/หรื ออาคารโรงงาน และสัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าและผู้
ให้ บริการแก่ผ้ เู ช่า

รายการ
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รายการ

จํานวนเงินทีก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และใน
กรณีทีต่อมาภายหลังจํานวนเงินทีก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน,
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้
ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อย
กว่าร้ อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

บริ ษัทจัดการจะดําเนินการกู้ยืมเงินได้ ต่อเมือได้ รับมติ โดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึง คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
,
โดยการประชุมทีมีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติ ที ทํ า ขึ น, เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยหากเป็ นการขอมติ เ พื อ กู้ ยื ม เงิ น เพื อ
ดําเนินการตาม ()(ค) ห้ ามมิให้ บริษัทจัดการนับจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทีมีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
รวมในมติดงั กล่าว

j.

.

กองทุนรวม WHAPF
()(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่ตามสัญญาเช่า
ด้ วย และ
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(ข) ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART ในกรณีทีกองทรัส ต์
WHART มีอัน ดับ ความน่ าเชื อถื ออยู่ใ นอัน ดับ ทีส ามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) ซึง เป็ นอันดับความน่าเชือถือครัง, ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันกู้ยืมเงิน (ในกรณีทีต่อมาภายหลังจํานวนเงินทีก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว
แต่การเกินอัตราส่วนนัน, มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วน
การกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART)

(ก) ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทรั สต์ WHART (ในกรณีทีต่อมา
ภายหลังจํานวนเงินทีก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
, ได้ เกิด
จากการกู้ยืมเงินเพิมเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้
แต่จะกู้ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART)

2. สัด ส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรั ส ต์ WHART ต้ องไม่เกิ นอัต ราส่วนอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี , เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม

(ฉ) เหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ WHART เห็นสมควร เพือบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ WHART และเป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(จ) กู้ยืมเงินเพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์ WHART

กองทรั สต์ WHART
กองทรัสต์ WHART หรื อทีกองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเช่า เพือประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความ
ต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป

17.
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมี
มูลค่าตํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่จา่ ยเงินปั นผลในครัง, นัน, และ
ให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสิ ,นปี บัญชีสําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัท

เงือ นไขเพิมเติ ม

บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั
สิ ,นรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีทีบริษัทจัดการได้ มีประกาศจ่ายเงินปั นผลแล้ ว และไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามวันทีได้ แจ้ งไว้ โดยกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผลให้ กับ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ได้ ภ ายในระยะเวลาที ได้ ป ระกาศกํ า หนดอัน เนื อ งมาจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทเอง บริ ษัทจะชําระดอกเบี ,ยไม่ตํากว่าร้ อยละเจ็ดครึงต่อปี นับแต่วันทีครบ
กําหนดเวลานันจนถึ
,
งวันทีบริษัทจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วย

ทังนี
, ,ในการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่ทําให้ เกิดขาดทุนสะสมเพิมขึ ,น

2. ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั น
ผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้

นโยบายการจ่ ายเงิ น โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ  ครัง,
ปั นผลของกองทุ น
1. ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผล
ร ว ม WHAPF แ ล ะ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีหกั กําไรทียงั ไม่เกิดขึน, จาก
ประโยชน์ ต อบแทน
การประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์
อสังหาริมทรัพย์ รวมทังปรั
, บปรุงด้ วยรายการอืนตามแนวทางทีสํานักงานคณะกรรมการ
WHART
ก.ล.ต.กําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม

รายการ
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อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ,ให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีอ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ ซึงสามารถหักการชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอืนทีถึง
กําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)
ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในกรณีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือระบุชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบ
แทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน
กําหนดเวลาดังต่อไปนี ,
x ประโยชน์ตอบแทนสําหรั บรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) : ผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนสํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี ( Year-End

กองทรั สต์ WHART
การกู้ยืมเงิน ให้ หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรื อเข้ าทําสัญญา ไม่
ว่าในรูปแบบใด ทีมีความมุ่งหมายหรื อเนือ, หาสาระทีแท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะ
เป็ นการกู้ยืมเงิน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
1. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไ ม่น้อยกว่าร้ อยละ
 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ นั น, แบ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต อบแทนสํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี ( Year-End
Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แต่ละไตรมาส ทังนี
, , ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน  ครัง, ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีกองทรัสต์มีการเพิมทุน กองทรัสต์อาจจ่าย
ผลประโยชน์ ต อบแทนเกินกว่า  ครั ง, ต่อรอบปี บัญ ชีได้ เพือเป็ นประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิ ม (โดยจะเริ มจ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแ รกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกําไรเพียงพอทีจ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลา
บัญชีดงั กล่าว)

18.

ลําดับ

โครงสร้ างเงินทุน

รายการ

อัต ราส่วนหนี ส, ินต่อสิน ทรั พย์ สุทธิ ข องกองทุน รวม WHAPF ประมาณร้ อยละ 6 ของมูล ค่า
สินทรัพย์สทุ ธิ (ข้ อมูลตามงบการเงินประจําปี  สิ ,นสุดงวด วันที j กรกฎาคม )

กองทุนรวม WHAPF
จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศกําหนด สัง การ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,

สิง ทีสง่ มาด้ วย 3 หน้ า 6

อัต ราส่ว นหนี ส, ิน ต่อสินทรั พย์รวมของกองทรั ส ต์ WHART ประมาณร้ อยละ 28 ของมูล ค่า
ทรัพย์สินรวม (ข้ อมูลตามงบการเงินประจําปี 2559 สิ ,นสุดงวด วันที 31 ธันวาคม 2559)

เงือ นไขเพิมเติ ม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ ,นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จดุ หนึงศูนย์ (.) บาท
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ที จ ะไม่ จ่า ยประโยชน์ ต อบแทนในครั ง, นัน, และให้ ส ะสม
ประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวด
ถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ เว้ นแต่กรณีที สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใด
ทีมีอํานาจตามกฏหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สัง การ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,

x

กองทรั สต์ WHART
Distribution) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ ,นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (j) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
กําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ล ะไตรมาส (Interim Distribution) :
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ จะจ่ายประโยชน์ ต อบแทนระหว่า งกาลในแต่ล ะไตรมาส
(Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วันสิน, รอบ
ระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ ตอบแทน โดยจะจ่าย
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น สามสิ บ (j) วัน นั บ แต่ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

.

(5)

(4)

(3)

(2)

19.2
(1)

(5)
(6)

(4)

(2)
(3)

19.1
(1)

ลําดับ

กองทุนรวม WHAPF

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้จองซือ4 ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
- การเสนอขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครัง, แรก หรือในการเพิมทุน
ไม่มี
- การขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื ,อขายหลักทรัพย์ทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ตามทีจา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด โดยปั จจุบนั
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด โดยปั จจุบนั
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งจํานําหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียน
ตามอัตราทีผ้ จู ดั การกองทุน และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด
ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ ทีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ขอให้ ผ้ จู ดั การกองทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ตามอัตราทีผ้ จู ดั การกองทุน และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด
นายทะเบียนดําเนินการให้ เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของผู้จดั การกองทุน / ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือทรัสตี
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนหรื อการวางแผน
ตามทีจา่ ยจริง
ทางการเงินเพือการลงทุน ค่าทีปรึกษาทางกฎหมาย เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทีรับประกัน
การจัดจําหน่าย

รายการ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 3 หน้ า 7

ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ตามทีจา่ ยจริงเป็ นรายครัง, ทังนี
, , ไม่เกินร้ อยละ 2.50 ของ
มูลค่าทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม
ตามทีจา่ ยจริงเป็ นรายครัง, ทังนี
, , ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย

ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
ตามอัตราทีผ้ ใู ห้ บริการกําหนด

ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

ไม่มี
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื ,อขายหลักทรัพย์ทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ กําหนด
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

กองทรั สต์ WHART

(17)

(16)

(15)

(14)

(13)

(12)

(9)
(10)
(11)

(8)

(7)

ลําดับ
(6)
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กองทุนรวม WHAPF
กองทรั สต์ WHART
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทีทําการเสนอขาย
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทีทําการเสนอขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
หน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ WHART
ค่าเบี ,ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ไม่เกิน 1,000.00 บาท ต่อครัง, ต่อกรรมการ หรือในจํานวน
ไม่มี
อืนใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และค่าเว็บไซต์
ไม่เกิน  ล้ านบาทตลอดอายุโครงการ ยกเว้ นในกรณีทีมี ตามทีจา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 3.00 ของมูลค่าทีทําการเสนอขาย
การเพิมทุน บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเพิมค่าใช้ จา่ ยในการ
หน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ WHART
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เฉพาะช่วงทีมีการเพิมทุนไม่เกิน j
ล้ านบาท
ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
,
น WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้สอบบัญชี
ตามอัตราทีกําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
ตามทีจา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริการอืน ๆ รวมทังที
, ปรึกษาอืน ๆ
ตามอัตราทีกําหนดโดยบริษัทจัดการหรืออัตราทีบริษัท
ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
จัดการร่วมกําหนดกับบุคคลดังกล่าว
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน ตามอัตราทีกําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามทีจา่ ยจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ WHART
ภาษี ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า อากรแสตมป์ และค่านายหน้ า ทีเกี ย วกับ การซือ, ขายหลักทรั พย์ หรื อ
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
อสังหาริมทรัพย์
ค่าเบี ,ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี ,ยประกันอืนใดทีเกียวเนืองกับกองทุนรวม WHAPF หรื อ
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
กองทรัสต์ WHART
ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุน รวม WHAPF หรื อกองทรั ส ต์
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
WHART ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการ
ดังกล่าว
ค่าธรรมเนี ยมรายปี และค่า ใช้ จ่า ยในการดํ ารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์ จ ดทะเบีย นในตลาด
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่า ใช้ จ่ายในการจัด ทํ า เอกสารต่า ง ๆ ที เกี ย วข้ องกับ กองทุน รวม WHAPF หรื อ กองทรั ส ต์
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
WHART และค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

รายการ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดี (ถ้ ามี)
ค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีก่อขึน, โดยชอบโดยผู้จดั การกองทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี ตามหน้ าทีเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมือ
ได้ รับคําสัง จากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือเมือมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART โดย
ผู้ทีเกียวข้ อง เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี

(27)
(28)

(29)

(26)

(25)

(24)

(23)

(22)

(21)

(20)

รายการ
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทํา พิมพ์ และออกใบหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม WHAPF
หรื อกองทรัสต์ WHART ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ รวมถึงสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวเนืองกับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว ตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ,อ เช่า หรื อ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART เช่น ค่าใช้ จ่า ยในการจําหน่าย หรื อโอนสิทธิ
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิมเติมเพือให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณี เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีอยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวกับการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ในกรณีทีทรัพย์สินดังกล่าว
ได้ รับความเสียหาย
ค่าชดเชยความเสีย หายทีเกิ ดขึน, จริ งแก่ ผ้ ูเช่าทรัพย์สินจากกองทุน รวม WHAPF กองทรัส ต์
WHART และ/หรือผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีทีสญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรือหมดอายุ

ลําดับ
(18)
(19)

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทุนรวม WHAPF
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
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ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามทีจา่ ยจริง
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(38)

(37)

(34)
(35)
(36)

(33)

(32)

(31)

ลําดับ
(30)

รายการ
ค่าใช้ จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมในการรับชําระเงินค่าซื ,อหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ค่ าใช้ จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมในการชําระเงินในกรณีทีมีการลดทุน และ/หรื อจ่ายเงินปั นผลหรื อประโยชน์ตอบ
แทน และ/หรือค่าใช้ จา่ ยในการคํานวณกระทบยอดการจ่ายเงินปั นผลหรือประโยชน์ตอบแทน
ค่าใช้ จา่ ยในการบอกกล่าว และ/หรือติดตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ เกียวกับเรือง
การรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์ตอบแทน และ/หรื อการคืนทุนของกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART เช่น ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนนิติ กรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง, ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึน, เนืองจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น
ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุน
รวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART และค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ ในการเลิกกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART
หรือการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทุนหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัสตีต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารทีมีลกั ษณะเดียวกัน
ดอกเบี ,ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้ จ่าย
ในการจัดทํารายงาน หรือบทวิจยั
ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้ าง ต่อเติม และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (เฉพาะกรณีที
ผู้จดั การกองทุนหรือผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้ดําเนินการ)
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ และการจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าแปล และ
ค่าจัดส่ง หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อมูลหรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้ อง ทีต้องจัดทําขึน,
ให้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสืออิเล็กทรอนิกส์ และการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ไม่มี

กองทุนรวม WHAPF
ตามทีจา่ ยจริง
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ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามทีจา่ ยจริง

(44)

(43)

(42)

(41)

(40)

ลําดับ
(39)

รายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกียวเนืองกับการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ และ/หรื อ แบบ
แสดงรายการข้ อมูลทีเกิดขึน, จากการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
, , ไม่รวมค่าทีปรึกษาในการดําเนินการ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ทังนี
ดังกล่าว
ค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ ,นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพือการรับชําระหนี ,
ใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาลเพือรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อหน่ว ยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัส ต์ หรื อทรัส ตี ซึงเกียวข้ อ งกับกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART
ค่า ใช้ จ่ายทางกฎหมายที เกี ย วกับ การดํ าเนินงานของกองทุน รวม WHAPF หรื อกองทรั ส ต์
WHART และการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART รวมถึง
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดีทางศาล เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดี ค่าใช้ จา่ ยในการยึดทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น
ค่าทีปรึกษากฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART
การให้ คําแนะนําทางกฎหมายแก่ก องทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ในกรณีต่าง ๆ
การจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ การจัดเตรี ยม
เอกสารเผยแพร่ ข่าวของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การจัดเตรี ยม
แก้ ไข เพิมเติมเอกสารและสัญญาต่าง ๆ รวมถึง สัญญาก่อตังทรั
, สต์และสัญญาแต่งตังผู
, ้ จดั การ
กองทรัสต์ เป็ นต้ น
ค่าจดทะเบียนจํานอง ค่าจดทะเบียนปลอดจํานอง ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจดทะเบียนต่าง ๆ กับ
สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อทรัสตีทีฟ้องร้ องให้ ผู้จดั การกองทุนหรื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ าที หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จัดการ
กองทุนหรื อผู้จัดการกองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ทงั , ปวงหรื อ
เมือได้ รับคําสัง จากสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทุนรวม WHAPF
ตามทีจา่ ยจริง
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ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามทีจา่ ยจริง

(47)

(46)

ลําดับ
(45)

รายการ
ค่า สิ น ไหมทดแทนแก่ บุค คลภายนอกสํ า หรั บ ความเสี ย หายที เ กิ ด ขึ น, อัน เนื อ งมาจากการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ในส่วนทีเกินจากค่าสินไหม
ทดแทนทีกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ค่าภาษี ค่าเบี ,ยปรับ เงินเพิม ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ อันเกียวเนืองกับทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART การดําเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART รวมตลอดจนการบริหารทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก
ค่า ใช้ จ่า ยและค่า ที ป รึ กษาในการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในของผู้จัด การกองทุน หรื อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้เช่า
ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทุนรวม WHAPF
ตามทีจา่ ยจริง
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ตามทีจา่ ยจริง

ตามทีจา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามทีจา่ ยจริง

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4

รายละเอียดทรั พ ย์ สิ นและภาระของกองทุ น รวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิ ทธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ วเอชเอ พรี เ มีย ม
แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่ าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการ
เช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ รวมทัง4 จํานวน
หน่ วยลงทุนทัง4 หมดของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์
แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
1.

ข้ อมูลของกองทุนรวม ณ วันที 19 พฤษภาคม 2560/1
ชือโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์

ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

WHA Premium Factory and Warehouse Freehold and
Leasehold Property Fund

ชือย่อ

:

WHAPF

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม/2

: 9,746,000,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

: 9,752,570,867.95 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

: 10.38546 บาท

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
,
นรวม

:

939,060,000 หน่วย

หมายเหตุ:
/1
/2

ข้ อมูลจากงบการเงินระหว่างการ ณ วันที 19 พฤษภาคม 2560
ข้ อมูลตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ทีจดั ทําโดย บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด ฉบับลงวันที 26
พฤษภาคม 2560 สําหรับ (ราคา ณ วันที 1 พฤษภาคม 2560)
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2.

ข้ อมูลการลงทุนและทรัพย์ สินของกองทุนรวม WHAPF
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม WHAPF มีจํานวนทังสิ
, ,น 12 โครงการ ประกอบด้ วย
(1)

โครงการ Kao 1 และ Kao 2

(2)

โครงการ Triumph (เดิมชือโครงการ Primus)

(3)

โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M

(4)

โครงการ DKSH บางปะอิน

(5)

โครงการ Ducati

(6)

โครงการ Healthcare

(7)

โครงการ Kao 3

(8)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M)

(9)

โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2

(10)

โครงการ Ducati Phase 2

(11)

โครงการ 3M Phase 2

(12)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)

, ,น 2 โครงการ ประกอบด้ วย
และทรัพย์สนิ หลักอืนๆ จํานวนทังสิ
(1)

ระบบปรับอากาศ โครงการ Healthcare

(2)

โครงการ DSG Phase 3 (ส่วนปรับปรุงต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 อันเป็ นส่วน
ควบของอาคารและทรัพย์สนิ อืนๆ)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 2

ในปั จจุบนั กองทุนรวม WHAPF มีทรัพย์สินรวม คิดเป็ นพื ,นทีเช่าอาคาร 387,472.10 ตารางเมตร และพื ,นทีลานจอดรถ 2,597.00 ตารางเมตร ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ตารางสรุ ปข้ อมูลทรัพย์ สินของกองทุนรวม WHAPF

3.

1

2813,
33043,
33044,
33045,

ตําบลศรีษะจรเข้
ใหญ่ อําเภอบาง
เสาธง (บางพลี)
จังหวัด

ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ตําบลดอนหัวฬอ่
อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ทีตัง4

พืน4 ทีดิน
พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
รายละเอียดทรัพย์ สิน
(ไร่ -งาน-ตร.วา)
(ตารางเมตร)
30-1-1
(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 4 โฉนด
25,488.00
(คลังสินค้ าและ
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการอาคารคลังสินค้ า Kao 1 และ Kao 2 จํานวน 2 หลัง
]
(ค) กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
สํานักงาน)
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
คลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการอาคารคลังสินค้ า Kao 1 และ Kao 2
29-3-91.20 (ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 1 โฉนด
14,320.80
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน 1 หลัง และสํานักงานจํานวน 1 หลัง
(อาคารโรงงานและ
สํานักงาน)
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
โรงงานและสํานักงานของโครงการอาคารโรงงาน Triumph
83-0-81.00 (ก) สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดินรวม 10 โฉนด จาก นายนิกร คุปรัตน์ , นายบุญเกียรติ คุปรัตน์ , นายปั ญจะ คุป DKSH Consumer:
รัตน์ และนายแขก นิมนวล มีรายละเอียดดังนี ,
52,913.25
(คลังสินค้ าและอาคาร
x โครงการ DKSH Consumer
สํานักงาน)
- สิทธิ การเช่าทีดิน 1 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 33044) จากนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ โดยมี สิทธิ การเช่า

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 3

สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าในโครงการ Triumph (สัญญาเช่าระหว่าง กองทุนรวม WHAPF กับ บริ ษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด (เดิ มชื อบริ ษัท ไพรมัส อิ นเตอร์ เนชัน แนล กรุงเทพฯ จํ ากัด)) กํ าหนดให้
(1) ในกรณีทีผใู้ ห้เช่าประสงค์ ทีจะขายทรัพย์สินที เช่าหรื อผูส้ นใจเสนอซื *อทรัพย์สินที เช่าและผูใ้ ห้เช่าประสงค์ จะขายทรัพย์สินที เช่า ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิ แก่ผเู้ ช่าที จะซื *อทรัพย์สินที เช่าในราคาไม่ตํากว่าผูส้ นใจเสนอซื *อ
(2) ผูเ้ ช่ามี สิทธิ เลื อกที จะซื *อทรัพย์สินที เช่าโดยแจ้งข้อเสนอให้ผู้ให้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ โดยหลังจากได้รับแจ้งข้อเสนอ ผู้ให้เช่าจะเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกซึ งมิ ใช่บุคคลที เป็ นคู่แข่งหรื อมี ความเกี ยวข้องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื *อ
ทรัพย์สินด้วย ทัง* นี * ราคาที ผเู้ ช่าจะซื *อทรัพย์สินจากผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงที สูงกว่าระหว่าง (ก) ราคาที มีบคุ คลภายนอกเสนอให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรื อ (ข) ราคาตลาดโดยเฉลี ยที ประเมิ นโดยผู้ประเมิ นราคาอสังหาริ มทรัพย์ อิสระสองราย (แต่ละราย
แต่งตัง* โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (ค) ราคาที เท่ากับต้นทุนทัง* หมดของผูใ้ ห้เช่าที ได้ลงทุนไปในทรัพย์สินที เช่าบวกด้วยร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว

โครงการ DKSH Consumer
และโครงการ DKSH 3M

โครงการ Primus)

3164

1

โครงการ Triumph (เดิมชือ

2.

โฉนด
เลขที
5914,
119813,
147436,
147437

ลําดับ
โครงการ
ที
โครงการ Kao 1 และ Kao 2
1.

ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมมีอตั ราการเช่าเฉลีย ร้ อยละ 96.97 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิ และลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ดังนี ,

2.1

4.

ลําดับ
ที

โครงการ DKSH บางปะอิน

โครงการ

35483,
35484,
35485

โฉนด
เลขที
33046,
9025,
9026,
36752,
36753,
36754

ตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน
(พระราชวัง)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สมุทรปราการ

ทีตัง4

30-2-53.00

พืน4 ทีดิน
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)

36,000.00
(คลังสินค้ าและ
สํานักงาน)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 4

ของโครงการ DKSH Consumer แล้ ว)
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานจํานวน 1 หลังของโครงการ DKSH Consumer
(ค) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าจํานวน 2 หลัง และสํานักงาน จํานวน 1 หลังของโครงการ DKSH 3M
(ง) กรรมสิทธิ]ในเครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการ
ใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ DKSH Consumer และโครงการ
DKSH 3M
(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 3 โฉนด
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ DKSH บางปะอิน จํานวน 1 หลัง
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
คลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ DKSH บางปะอิน

- สิทธิการเช่าทีดิน 1 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 33044) จากนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ (คํานวณรวมในพื ,นทีดิน

5 กุมภาพันธ์ 2582) และ

งาน 68 ตารางวา โดยมีสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี 2 เดือน 4 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง

- สิทธิการแบ่งเช่าทีดิน 1 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 33043) จากนายนิกร คุปรัตน์ มีเนื ,อทีเช่าประมาณ 1

x โครงการ DKSH 3M

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 1 เดือน 22 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 23 มกราคม 2579)

- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดิน รวม 5 โฉนด โฉนดทีดินเลขที 9025, 9026, 36752, 36753 และ 36754 โดยมี

- สิทธิการเช่าทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 33045 และ 33046) จากนายปั ญจะ คุปรัตน์ โดยมีสิทธิ

DKSH 3M:
10,914.19
การเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 7 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2578)
(คลังสินค้ าและอาคาร
- สิทธิการแบ่งเช่าทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 2813 และ 33043) จากนายนิกร คุปรัตน์ โดยมีสิทธิ
สํานักงาน)
การเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 1 เดือน 8 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 9 มกราคม 2579) และ

คงเหลือประมาณ 18 ปี 7 วัน (นับจาก 1 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2578)

รายละเอียดทรัพย์ สิน

โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19) (ไม่ รวม
อาคาร C และ M)

8.

689,
694, 6415

813,
23070,
29158,
29325,
31292
5893,
5894

โฉนด
เลขที
22336,
23081

พืน4 ทีดิน
พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
รายละเอียดทรัพย์ สิน
(ไร่ -งาน-ตร.วา)
(ตารางเมตร)
ตําบลมาบยางพร
10-0-52.70 (ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 2 โฉนด
7,450.00
อําเภอปลวกแดง
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Ducati จํานวน 1 หลัง
(อาคารโรงงานและ
จังหวัดระยอง
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
สํานักงาน)
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
โรงงานและสํานักงานของโครงการ Ducati
ตําบลบางโฉลง
47-0-66.00 (ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 5 โฉนด
52,706.00
อําเภอบางพลี (บาง
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าโครงการ Healthcare จํานวน 2 หลัง
(คลังสินค้ า)
พลีใหญ่) จังหวัด
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
สมุทรปราการ
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
คลังสินค้ าของโครงการ Healthcare
ตําบลดอนหัวฬอ่
16-2-80
(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 2 โฉนด
16,822.44
อําเภอเมืองชลบุรี
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ Kao3 จํานวน 1 หลัง
(คลังสินค้ าและ
จังหวัดชลบุรี
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
สํานักงาน)
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดิน และอาคาร
คลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ Kao3
ตําบลบาง
71-0-5.50
(ก) สิทธิการเช่าช่วงในทีดินรวม 3 โฉนด จากนางจําปี ยัง ยืน และ บริ ษัทชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด มี
54,889.18
โฉลง อําเภอบางพลี
กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยมีสิทธิการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 23 ปี 11 เดือน 22 วัน (นับจาก 1
(คลังสินค้ าและ
จังหวัด
ธันวาคม 2560 ถึง 23 พฤศจิกายน 2584)
โรงงาน)
สมุทรปราการ
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและโรงงาน จํานวน 12 หลัง
2,597.00
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
(ลานจอดรถ)
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคาร

ทีตัง4

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 5

สัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาบริ การโครงการ Healthcare ระหว่าง กองทุนรวม WHAPF กับบริ ษัท ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) จํ ากัด มี ข้อกํ าหนดว่าหากผูเ้ ช่าประสงค์ จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ ให้บอกกล่าวล่วงหน้า 12 เดื อน โดยผู้ให้เช่าจะให้ต่อ
อายุสญ
ั ญาออกไปอี กตามระยะเวลาที คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน ตามข้อกํ าหนดและเงื อนไขแบบเดี ยวกับที ระบุในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ แต่ทงั* นี * อัตราค่ าเช่าและค่าบริ การจะต้องตํ า กว่ าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การในปี สุดท้ายของระยะเวลาขัน* ต้นอย่างมี
นัยสําคัญ และมี ข้อกํ าหนดหากกรณีทีผใู้ ห้เช่าประสบปัญหาทางการเงิ นและไม่สามารถชํ าระหนีใ* ห้กบั เจ้าหนีก* ารเงิ น ผูเ้ ช่ามี สิทธิ ทางเลื อกในการซื *อที ดินที ทรัพย์สินเช่าตัง* อยู่จากผูใ้ ห้เช่าในราคาที ผูใ้ ห้เช่าซื *อมา และมี สิทธิ ทางเลื อกในการซื *อคลังสิ นค้าและสิ งอํ านวย
ความสะดวกจากผูใ้ ห้เช่าในมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ทรัพย์สินดังกล่าวของผูใ้ ห้เช่า

2

โครงการ Kao 3

7.

2

โครงการ Healthcare

6.

ลําดับ
โครงการ
ที
โครงการ Ducati
5.

โครงการ 3M Phase 2

11.

4

-

22337,
20261

1111,
1113,
21772,
36396

โฉนด
เลขที

ตําบลศรีษะจรเข้
ใหญ่ อําเภอบาง
เสาธง (บางพลี)
จังหวัด

ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ตําบลหนองปลา
หมอและตําบลบัว
ลอย อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี

ทีตัง4

-

17-1-0.70

48-0-26.50

พืน4 ทีดิน
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

(ก)
(ข)

(ก)
(ข)
(ค)

(ค)

(ก)
(ข)

พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)

คลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (ไม่รวม
อาคาร C และ M)
กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 4 โฉนด
55,372.40
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสํานักงาน จํานวน 1 หลัง (อาคาร Phase 1 เชือมกับ อาคาร (คลังสินค้ า โรงงาน
Phase 2 นับเป็ นอาคาร 1 หลัง)
และอาคารสํานักงาน)
กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
คลังสินค้ า โรงงานและสํานักงานของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 2 โฉนด
12,835.00
กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Ducati Phase 2 จํานวน 1 หลัง
(อาคารโรงงาน และ
]
กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
สํานักงาน)
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจํา เป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
โรงงานและสํานักงานของโครงการ Ducati Phase 2
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า จํานวน 2 หลัง
9,195.00
กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
(อาคารคลังสินค้ า)
อาคารและทรัพย์ สินอืนที เกีย วข้ อง เกี ยวเนือง และจํา เป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ข องอาคารคลังสิน ค้ า ของ
โครงการ 3M Phase 2

รายละเอียดทรัพย์ สิน

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 6

สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าในโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 (สัญญาเช่าระหว่าง กองทุนรวม WHAPF กับ บริ ษัท ดี เอสจี อิ นเตอร์ เนชัน แนล (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)) กํ าหนดให้ผู้เช่ามี สิทธิ เลื อกที จะซื *อทรัพย์ สินที เช่าโดยแจ้งข้อเสนอให้ผู้ให้เช่าทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยหลังจากได้รับแจ้งข้อเสนอ ผูใ้ ห้เช่าจะเปิ ดโอกาสให้บคุ คลภายนอกซึ งมิ ใช่บคุ คลที เป็ นคู่แข่งหรื อมี ความเกี ยวข้องกับคู่แข่งของผูเ้ ช่าเสนอราคาซื *อทรัพย์ สินด้วย ทัง* นี * ราคาที ผู้เช่าจะซื *อทรัพย์ สินจากผู้ให้เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงที สูงกว่า
ระหว่าง (ก) ราคาที มีบคุ คลภายนอกเสนอให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรื อ (ข) ราคาตลาดโดยเฉลี ยที ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตัง* โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ที ได้รับความเห็นชอบจากสํ านักงาน ก.ล.ต. หรื อ (ค) ราคาที เท่ากับต้นทุน
ทัง* หมดของผูใ้ ห้เช่าที ได้ลงทุนไปในทรัพย์สินที เช่าบวกด้วยร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว
4
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าในโครงการ Ducati Phase 2 (สัญญาเช่าระหว่าง กองทุนรวม WHAPF กับ บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด) กํ าหนดให้ผเู้ ช่ามี สิทธิ เลื อกที จะซื *อทรัพย์ สินที เช่าโดยแจ้งข้อเสนอให้ผู้ให้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ โดยหลังจาก
ได้รับแจ้งข้อเสนอ ผูใ้ ห้เช่าจะเปิ ดโอกาสให้บคุ คลภายนอกซึ งมิ ใช่บคุ คลที เป็ นคู่แข่งหรื อมี ความเกี ยวข้องกับคู่แข่งของผูเ้ ช่าเสนอราคาซื *อทรัพย์สินด้วย ทัง* นี * ราคาที ผเู้ ช่าจะซื *อทรัพย์สินจากผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงที สูงกว่าระหว่าง (ก) ราคาที มีบคุ คลภายนอก
เสนอให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรื อ (ข) ราคาตลาดโดยเฉลี ยที ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตัง* โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ที ได้รับความเห็นชอบจากสํ านักงาน ก.ล.ต. หรื อ (ค) ราคาที เท่ากับต้นทุน ทัง* หมดของผู้ให้เช่าที ได้ลงทุนไปใน
ทรัพย์สินที เช่าบวกด้วยร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว

3

โครงการ Ducati Phase 2

และ Phase 2

3

โครงการ DSG Phase 1

โครงการ

10.

9.

ลําดับ
ที

5

5

-

2368,
18140,
18141,
36035,
21706
-

โฉนด
เลขที

ตําบลบาง
โฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
ตําบลหนองปลา
หมอและตําบลบัว
ลอย อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี

สมุทรปราการ
ตําบลพานทอง
หนองกะขะ อําเภอ
พานทอง จังหวัด
ชลบุรี

ทีตัง4

-

-

39-0-18

พืน4 ทีดิน
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

(ค)
(ง)
(จ)

(ก)
(ข)

-

-

38,565.00
(อาคารคลังสินค้ า)

พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 7

กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุงด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 โดยปรับปรุงเป็ นอาคารสํานักงาน
กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 โดยปรับปรุงเป็ นทางเข้ า ป้อมยาม และโครงสร้ าง
เครืองชัง นํ ,าหนัก
กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุงด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 โดยปรับปรุงเป็ นอาคารเก็บพาเลท (Pallet)
กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุงด้ านทิศใต้ ของอาคาร 85 โดยปรับปรุงเป็ นอาคารเก็บขยะ
กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารส่วนปรับปรุงและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และ
จําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของอาคารส่วนปรับปรุงของโครงการ DSG Phase 3

(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 5 โฉนด
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) จํานวน 4 หลัง
(ค) กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
คลังสินค้ าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
(ก) กรรมสิท ธิ] ใ นระบบปรั บ อากาศในโครงการ Healthcare ซึงติ ดตัง, อยู่ภ ายในอาคารคลังสิน ค้ า โครงการ
Healthcare

รายละเอียดทรัพย์ สิน

โครงการ DSG Phase 3 เป็ นส่วนหนึงของโครงการของ DSG โดยกองทุนรวม WHAPF ได้รับรายได้จากพืน* ที ส่วนปรับปรุงในรู ปแบบค่าบริ การ ซึ งเป็ นรายได้อืน ๆ ของกองทุนรวม WHAPF

โครงการ DSG Phase 3

ระบบปรับอากาศใน
โครงการ Healthcare

13.

14.

โครงการ WHA Mega
Logistics Center (พานทอง
ชลบุรี)

โครงการ

12.

ลําดับ
ที

3.

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม WHAPF
ราคาประเมินล่าสุดประจําปี 2560 ของทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF ทีจัดทําโดย บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย

อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด ซึงเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach) (ราคา ณ วันที 1
พฤษภาคม 2560) สามารถสรุปได้ ตามตาราง ดังต่อไปนี ,
ทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ WHART
จะรับโอนจากกองทุนรวม WHAPF
ทรัพย์ สินหลักจํานวน 12 โครงการ
1
โครงการ Kao 1 และ Kao 2
2
โครงการ Triumph (เดิมชือโครงการ Primus)
3
โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M
4
โครงการ DKSH บางปะอิน
5
โครงการ Ducati
6
โครงการ Healthcare
7
โครงการ Kao 3
โครงการ WHA Mega Logistics Center
8
(ถนนบางนา-ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M)
9
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
10
โครงการ Ducati Phase 2
11
โครงการ 3M Phase 2
12
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
ทรัพย์ สินหลักอืนๆจํานวน 2 โครงการ
1
ระบบปรับอากาศ โครงการ Healthcare
โครงการ DSG Phase 3
2
(ส่วนปรับปรุงต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 อัน
เป็ นส่วนควบของอาคาร และทรัพย์สินอืนๆ)
รวม

มูลค่ าทรั พย์ สินประเมินด้ วยวิธีรายได้ *
(Income Approach) (ล้ านบาท)
685,000,000
747,000,000
970,000,000
597,000,000
273,000,000
1,731,000,000
454,000,000
1,128,000,000
1,360,000,000
493,000,000
166,000,000
1,072,000,000
45,000,000
25,000,000
9,746,000,000

หมายเหตุ: * ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ทีจัดทําโดย บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด ฉบับลงวันที 18
พฤษภาคม 2560 สําหรับ (ราคา ณ วันที 1 พฤษภาคม 2560)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 4 หน้ า 8

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5
ข้ อมูลโดยสรุ ปเกียวกับสัญญาต่ าง ๆ ทีกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนี 4 และสถานะการดําเนินการให้
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงตกลงหรือยินยอมให้ เปลียนคู่สัญญาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิว
เอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการ
เช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
1.

รายการของสัญญาต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนี 4
1.1
ลําดับ

สัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินและการดําเนินกิจการของกองทุนรวม WHAPF
สัญญา

1.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง4 แรก

1.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Kao I, II) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

1.2

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Primus) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

1.3

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553

1.4

สัญ ญาตกลงกระทํ า การ ระหว่ า ง บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด และ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม
2553

1.5

สัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553

2.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง

2.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH บางปะอิน และโครงการ Ducati
ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 1

ลําดับ

สัญญา

2.2

สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุนสําหรับโครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH jM
ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ดบั บลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.3

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Ducati ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.4

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายบุญเกียรติ คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด (ฉ.
33044) ลงวันที 9 ธันวาคม 25481

2.5

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายบุญเกียรติ คุปรัตน์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33044) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.6

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายปั ญจะ คุปรัตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (ฉ. 33045,
33046) ลงวันที 9 ธันวาคม 25482

2.7

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ การเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินระหว่า งนายปั ญจะ คุปรัตน์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33045, 33046) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.8

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (ฉ. 2813,
33043 (บางส่วน)) ลงวันที 10 มกราคม 2543

2.9

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ การเช่าทีดินสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรั ตน์ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 2813, 33043 (บางส่วน)) ลงวันที 3 สิงหาคม 2554

2.10

สัญญาเช่าช่วงทีดินเพือใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรับโครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH
3M ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ

1

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าทีต ามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.5
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.7
3
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าทีต ามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.9
2

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 2

ลําดับ

สัญญา
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ (ฉ.9025, 9026, 36752, 36753, 36754) ลงวันที 22
กุมภาพันธ์ 25554

2.11

สัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรัตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดบั บลิวที อะไลแอนซ์ จํากัด (ฉ.
33043 (บางส่วน)) ลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 25525

2.12

สัญ ญาตกลงกระทํ า การ ระหว่ า ง บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด และ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

2.13

สัญ ญาแต่ ง ตั ง, ผู้ บริ หารอสัง หาริ มทรั พ ย์ สํ า หรั บ การเพิ ม ทุ น ครั ง, ที 1 ระหว่ า ง กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

3.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสอง

3.1.

สัญญาจะซือ, จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ Healthcare และโครงการ Kao 3
ระหว่าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556

3.2.

สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Healthcare และโครงการ Kao
3 ระหว่า ง บริ ษั ท แวร์ เ ฮาส์ เอเชี ย อะไลแอนซ์ จํ า กัด บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด
(มหาชน)และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556

3.3.

สัญญาก่อ ตัง, ภาระจํ า ยอม ระหว่า ง บริ ษั ท แวร์ เฮาส์ เอเชี ย อะไลแอนซ์ จํ ากัด และ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 30
ตุลาคม 2555

3.4.

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10
มกราคม 2556

3.5.

สัญ ญาแต่ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา หรั บ การเพิ ม ทุน ครั ง, ที 2
ระหว่ า ง กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท

4

ผูใ้ ห้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามเช่าตามสัญญาเช่าที ดินระหว่างนายแขก นิ มนวล และบริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด (ฉ. 9026, 9025, 36752, 36753,
36754) ลงวันที  24 มกราคม 254q
5
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามบันทึกข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิ ทธิ การเช่าที ดินตามสัญญาเช่าที ดิน ตามข้อ 2.9

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 3

ลําดับ

สัญญา
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 10 มกราคม 2556

4.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสาม

4.1

สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ
3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ จํ า กั ด และกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.2

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 689, 694)6

4.3

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 6415)7

4.4

สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 1 สิงหาคม 2555 (บางส่วนของทีดินโฉนดทีดินเลขที 689, 694
และ 6415)8

4.5

สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
19) ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

6

ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่า วให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19) ข้อ 4.6
ผู้ให้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24
พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  689) และ สัญญาเช่ าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24
พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  694)
7
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดัง กล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19) ข้อ 4.6
ผูใ้ ห้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดิน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยืน และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที 
6415)
8
ได้มีการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF แล้ว ตามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สํ าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19 ข้อ 4.6
ผู้ให้เช่าช่วงมี สิทธิ นําออกให้เช่าช่วงได้ตามสัญญาเช่าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24
พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  689) และ สัญญาเช่ าที ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยื น และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24
พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที  694) และ สัญญาเช่าที ดิน ระหว่างนางจํ าปี ยัง ยืน และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํ ากัด ลงวันที  24 พฤศจิ กายน 2554 (โฉนดเลขที 
6415)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 4

ลําดับ

สัญญา

4.6

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่าช่วงทีดิน ระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์
แกรนด์ไชลด์ จํากัด ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.7

สัญญาก่อตังภาระติ
,
ดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

4.8

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556

4.9

สัญ ญาแต่ ง ตั ง, ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า หรั บ การเพิ ม ทุ น ครั ง, ที 3 ระหว่ า ง กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิ วเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

5.

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีส ี

5.1

สัญญาจะซื ,อจะขายอสังหาริ มทรัพย์สําหรับส่วนปรับปรุ งต่อเติมของโครงการ DSG ระหว่าง บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 24 มีนาคม 2558

5.2

บันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติม สัญญาแต่งตัง, ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง, ที j
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 24 มีนาคม 2558

1.2

สัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ กองทุนรวม WHAPF

กองทุนรวม WHAPF จัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่าทรัพย์สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุน ซึงผู้เช่าในแต่ละ
โครงการจะเข้ าทําสัญญาเช่า และ/หรื อ สัญญาบริ การ กับกองทุนรวม WHAPF ซึงจํานวนผู้เช่าตามสัญญาเช่า และ/หรื อ
สัญญาบริ การ ทีกองทุนรวม WHAPF ได้ เข้ าทํากับผู้เช่ารายย่อย ข้ อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีรายละเอียดผู้เช่าในแต่ละ
โครงการสามารถสรุปได้ ดงั นี ,
โครงการ
1.

Kao 1 และ Kao 2

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)
กองทุนรวม WHAPF
2

ผู้เช่ า

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 5

โครงการ

ผู้ให้ เช่ า

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)

ผู้เช่ า
(ประเทศไทย) จํากัด / บริ ษัท คาโอ
อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด

2.

Triumph

กองทุนรวม WHAPF

1

Triumph Structures (Thailand)
Ltd.

3.

DKSH Consumer

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

4.

DKSH 3M

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

5.

DKSH บางปะอิน

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

6.

Ducati

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

7.

Healthcare

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

8.

Kao3

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

WHA Mega Logistics กองทุนรวม WHAPF
Center (ถนนบางนาตราด ก.ม. 19)

8

Lord (Thailand) Co., Ltd. / Yusen
Logistics (Thailand) Co., Ltd. /
APL Logistics Svcs (Thailand)
Company Limited / Berli Jucker
Logistics Limited / Chanel
(Thailand) Limited /
Kuehne+Nagel Limited / Linfox M
Logistics (Thailand) Limited /
Schenker (Thailand) Limited

9.

10.

3M Phase 2

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

11.

DSG Phase 1 และ

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน แนล

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 6

โครงการ

ผู้ให้ เช่ า

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)

ผู้เช่ า

Phase 2
12.

(ประเทศไทย) จํากัด

Ducati Phase 2

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

13.

WHA Mega Logistics กองทุนรวม WHAPF
Center
(พานทอง ชลบุรี)

2

Asuto Global Logistics (Thailand)
Co., Ltd. / LF Logistics (Thailand)
Limited.

14.

ระบบปรับอากาศใน
โครงการ Healthcare

กองทุนรวม WHAPF

1

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

รวม

23

ทังนี
, , ผู้เช่าบางรายนําหนังสือคํ ,าประกันเพือ เป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้เช่าและผู้รับบริ การภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าและสัญญาบริ การ จํานวน 4 ฉบับ และรวมถึงสัญญาอืนใดทีกองทุนรวม WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บงั คับ
อยู่ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ

1.3

สัญญาทางการเงิน
สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) วันที 17 ธันวาคม
2556

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้ก้ ู

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด

วงเงินกู้

วงเงินกู้ทงหมด
ั,
600,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ น
x วงเงินกู้ Tranche A: 600,000,000 บาท
x วงเงินกู้ Tranche B: เงินต้ นคงเหลือจาก Tranche A ณ วันสิ ,นสุดระยะเวลาคืน
เงินกู้

วัตถุประสงค์ การกู้

เพือ ใช้ สาํ หรับการลงทุนเพิมเติมในโครงการดังต่อไปนี ,
1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.19)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 7

2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
3. โครงการ Ducati Phase 2
4. โครงการ 3M Phase 2
5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
6. ระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare
อั ต ร า ด อ ก เ บี 4 ย แ ล ะ อัตราดอกเบี ,ย:
ค่ าธรรมเนียมเกียวกับการ
x วงเงินกู้ Tranche A: Minimum Loan Rate (MLR) – ร้ อยละ 1.75 ต่อปี
กู้ยมื
x วงเงินกู้ Tranche B: Minimum Loan Rate (MLR) – อัตราดอกเบี ,ยส่วนเพิมตามที
ผู้ให้ ก้ เู ห็นสมควร
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม: ร้ อยละ 0.3 ของวงเงินกู้
การชําระดอกเบีย4

ชําระรายเดือน

ระยะเวลาชํ า ระคื น เงิ น กู้ ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้รวมไม่เกิน 5 ปี (สูงสุดไม่เกิน 8 ปี ) นับตังแต่
, วนั เบิกถอนเงินกู้
และการสิน4 สุดสัญญาเงินกู้
การชําระเงินต้ น

วงเงินกู้ Tranche A:
แบ่งชําระเงินต้ นเป็ นงวด จํานวน 10 งวดเป็ นรายไตรมาส โดยเริ มตังแต่
, วนั ทําการสุดท้ ายของ
เดือนที 33 หลังจากวันเบิกเงิ นกู้ครั ง, แรก และ จะต้ องชํ าระคืนเงิ นต้ นเต็มจํ านวนพร้ อม
ดอกเบี ,ยภายใน 5 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกู้ครัง, แรก โดยแบ่งชําระเป็ นงวดตามเงือนไขทีกําหนด
วงเงินกู้ Tranche B:
แบ่งชําระเงินต้ นเป็ นงวด จํานวน 12 งวดเป็ นรายไตรมาส โดยเริ มตังแต่
, วนั ทําการสุดท้ ายของ
เดือนที 3 หลังจากวันเบิกเงินกู้ Tranche B ครัง, แรก และ จะต้ องชําระคืนเงินต้ นเต็มจํานวน
พร้ อมดอกเบี ,ยภายใน 3 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกู้ Tranche B ครัง, แรก โดยแบ่งชําระเป็ นงวด
ตามเงือนไขทีกําหนด

หลักประกันการกู้ยมื

ไม่มี

ข้ อปฏิบัติทางการเงินหลัก ผู้ก้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินต่อ ส่วนทุนของกองทุนรวม (Debt to Equity
(Key Financial Covenants) Ratio) ไม่เกิน 0.1 ถึง 1 เท่า และอัตราดังกล่าวจะต้ องไม่ตํากว่า 0
ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู (Key x ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี , เว้ นแต่จะได้ รับความ
Covenants)
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู หรื อได้ รับยกเว้ นตามทีระบุในสัญญาเงินกู้
-

ก่อหนี ,ทีมีดอกเบี ,ยหรื อก่อหนี ,หรื อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอืน
สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 8

x

1.4

-

ก่อภาระผูกพันอื นใดเหนื อ ทรั พ ย์ สินที กองทุน รวมลงทุน รวมถึ ง ทรั พ ย์ สินอื นใน
อนาคตกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการก่อภาระทางการค้ าปกติของกองทุนรวม หรื อ
การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์

-

เปลียนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม จาก บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
จํากัด เป็ นบุคคลอืน
ข้ อตกลงอืนใดทีผ้ ใู ห้ ก้ ูกําหนดให้ ผ้ กู ้ ูปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงื อนไขทีกําหนดในสัญญา
เงินกู้ทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นําหนังสือคํ ,าประกัน เพือเป็ น
ประกันการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังต่อไปนี ,
(1)

หนัง สือ คํ า, ประกัน ที อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย เพื อ เป็ นประกัน การปฏิ บัติ ห น้ า ที ข องผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็ม
เอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

(2)

หนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย โดยมีการต่ออายุหนังสื อคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญา
แต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 1 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

(3)

หนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย โดยมีการต่ออายุหนังสือคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญา
แต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 2 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 10 มกราคม 2556

(4)

หนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย โดยมีการต่ออายุหนังสือคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญา
แต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 9

การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

1.5

2.

สัญญาอืนใดทีก องทุ นรวม WHAPF เข้ าทํากับบุ คคลอืนและยังมีผลใช้ บั งคับ อยู่ ณ วั นโอน
ทรัพย์ สินและภาระ

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีกองทุนรวม WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนี 4
สรุ ปได้ ดังนี 4
2.1

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง4 แรก

2.1.1

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง4 แรก
x

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Kao I, II) ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั น จํา กัด และ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอฟซี -ดั บ บลิ ว เอชเอ พรี เ มี ย ม
แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้จะขาย”)

ผู้จะซือ4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ผู้จะซือ4 ” หรื อ “กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ผู้จะขายตกลงขายและผู้จะซื ,อตกลงซื ,อทีดินและสิง ปลูกสร้ างทีตงั , อยูบ่ นทีดิน
ในโครงการโครงการ KAO I, II (รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ ท ซี อื 4 ขาย”)

ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ คา่ ตอบแทนในการโอนกรรมสิทธิ]สําหรับทรัพย์สินทีซื ,อขาย
จํานวนทังสิ
, ,น 650,000,000 บาท โดยชําระราคาตามวิธีการทีค่สู ญ
ั ญาจะได้
ตกลงร่วมกันก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]

การโอนกรรมสิทธิ{ในทรัพย์ สนิ ที
จะซือ4

x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และผู้จะซื ,อตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ]ใน
ทรั พย์ สินที ซือ, ขายภายใต้ เงื อ นไขของสัญญาฉบับนี , โดยปราศจากภาระ
ผูกพัน และ/หรื อ การรอนสิทธิใด ๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีผ้ จู ะขาย
ได้ ทําไว้ ในฐานะผู้ให้ เช่ากับผู้เช่า (“สัญญาเช่ าและบริ การ”) โดยผู้จะซื ,อจะ
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีลง

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 10

นามในสัญญาฉบับนี ,
x ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีลงนามในสัญญาฉบับนี , ผู้จะ
ขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] และผู้ซือ, จะรั บโอนกรรมสิทธิ]
ทรัพย์ทีซื ,อขายต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง (“วันโอน
กรรมสิทธิ{”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อในวัน
โอนกรรมสิทธิ] โดยคูส่ ญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผล
สมบูรณ์ทนั ทีทีการจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
x ให้ ผ้ จู ะซือ, เป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ ที
เกียวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อขาย ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันจดทะเบียนทีเกียวข้ อง
กับทรัพย์สินทีซื ,อขายนันๆ
, และผู้จะขายเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์
สิทธิ และหน้ าทีตา่ งๆ จากหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายซึงเกิดขึ ,นก่อน
วันโอนกรรมสิทธิ]
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ ,า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ภาษี ค้าง
ชําระ เช่น ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที เป็ นต้ น บรรดาความรับ
ผิดต่าง ๆ เกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นเนืองจากการประเมินของ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง บรรดาหนี ,สินต่าง ๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จาก
ทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย
x ในกรณีทีผ้ จู ะซื ,อได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและทีดินและภาษี บํารุ งท้ องที รวม
ตลอดถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดย
หน่วยงานราชการเนืองด้ วยหรื อเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อน
วันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงชําระภาษี โรงเรื อน และทีดิน และภาษี บํารุ ง
ท้ องที รวมถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดย
หน่วยงานราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีซื ,อขายดังกล่าวแก่
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ผู้จะซื ,อจนครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีผ้ จู ะซื ,อได้ ชําระเงินจํานวน
ดังกล่าวแทนผู้จะขายและแจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
x ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อ
และผู้จะซื ,อตกลงรับโอนสิทธิ และหน้ าทีดงั กล่าวโดยผู้จะขายจะดําเนินการ
ใดๆ เพือผู้จะซือ, ได้ รับความยินยอมในการรับโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้
สัญญาเช่าและบริ การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้เช่าและผู้รับบริ การตาม
สัญญาเช่าและบริ การ รวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าและบริ การโดยมีเงือนไข
ต่างๆ ตามทีผ้ จู ะซื ,อและผู้จะขายได้ ตกลงกัน ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลใน
วันโอนกรรมสิทธิ]
x ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารและ/หรื อทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อ ดังต่อไปนี ,
1) เอกสารแสดงการไถ่ถอนจากจํานองในทรัพย์ทีซื ,อขาย (หากมี)
2) หลักฐานการแบ่งแยกทีดินจากโฉนดเดิมเพืออกโฉนดทีดินฉบับปั จจุ บนั
ของทีดินซึง เป็ นทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย (หากมี)
3) หลักฐานการระงับข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการดําเนินการทางศาล
หรื อไม่ก็ตามทีเกียวกับทรัพย์ทีซื ,อขาย หรื อาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญานี , หรื อการครอบครองทรัพย์ทีซื ,อขายของผู้จะซื ,อ (หากมี)
4) คําสัง ของศาล กรมบังคับคดี และเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ให้ ยกเลิก
การยึด การอายัด การห้ ามโอน หรื อเปลียนแปลงทางทะเบียนทรัพย์ที
ซื ,อขาย (หากมี)
5) โฉนดทีดิน สําเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ, ถอนอาคาร และใบอนุญาตอืนใดทีเกียวข้ องกับ
ทรัพย์ทีซื ,อขาย รวมทังแบบแปลนการก่
,
อสร้ างอาคาร
6) บัญชีรายชือ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้ องกับรายละเอียดต่าง ๆ ของ
สัญญาเช่าและบริ การ สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดการทรัพย์ที
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ซื ,อขายระหว่างผู้จะขายและบุคคลภายนอกซึงเป็ นคู่สญ
ั ญา รวมถึง
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขาย
ั ญาเช่ าและ
7) เงิ นประกันการเช่ าที ผู้จะขายได้ รับ จากผู้เช่ าภายใต้ สญ
บริ การ เป็ นเงินสดรวมจํานวน 22,503,060 บาท โดยชําระเป็ นเงินสด
ทังจํ
, านวน
ั ญาตกลงจะเข้ าทําสัญญาก่อตังภาระจํ
,
ายอมกับผู้จะซื ,อตามเงือนไขที
x คู่สญ
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
x หากผู้จะซื ,อมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คล
อืน ผู้จะซื ,อต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน
จึงจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง ตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดหรื อ
เหตุเลิกสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องและมีผล แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์
และงานระบบสาธารณูปโภค ฉบับลงวันที 14 ธ.ค. 53 ระหว่าง ผู้จะขาย
และผู้จะซื ,อ (“สัญญาซือ4 ขายอุ ปกรณ์ ”) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง มีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ,ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ที
ผิดสัญญาจนกว่าจะได้ รับค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
x ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นการโอนกรรมสิ ท ธิ] ใ นทรั พ ย์ ที ซื อ, ขายภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา หรื อไม่มีการชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนด
ในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ั ญาตกลงร่ วมกันเลิกสัญญาฉบับนี ,เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ถือว่า
x หากคู่สญ
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สัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยทีค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้
เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน

x

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (Primus) ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด และ กองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ เอ็มเอฟซี -ดั บบลิว เอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้จะขาย”)

ผู้จะซือ4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ผู้จะซือ4 ” หรื อ “กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ทีดินโฉนดทีดินเลขที 3164 เลขทีดิน 68 หน้ าสํารวจ 439 ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื ,อที 29 ไร่ 3 งาน 91.2 ตารางวา
x อาคารค.ส.ล. ชัน, เดีย ว มี ชัน, ลอย จํ า นวน 1 หลัง เพื อใช้ เ ป็ นโรงงานและ
สํานักงาน
, ยว จํานวน 2 หลัง เพือใช้ เป็ นป้อมยาม และทีอาคารพัก
x อาคารค.ส.ล. ชันเดี
ขยะ
x โครงสร้ างเหล็กชันเดี
, ยว จํานวน 1 หลัง เพือใช้ เป็ นโรงจอดรถยนต์
x รัว, ถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถยนต์, ทางระบายนํ ,า, ท่อระบายนํ ,าเสีย
x สิงปลูกสร้ างอืน ๆ บนทีดินโฉนดทีดินเลขที 3164 เลขทีดิน 68 หน้ าสํารวจ
439 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ] สําหรับทรัพย์ทีซื ,อขายเป็ น
จํานวนทังสิ
, ,น 504,500,000 บาท โดยชําระตามวิธีการทีค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลง
ร่วมกันก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]

การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และผู้จะซือ, ตกลงจะรั บโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรัพย์สินทีซื ,อขายภายใต้ เงือนไขของสัญญาฉบับนี , โดยปราศจากภาระผูกพัน
หรื อ การรอนสิทธิใด ๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีผ้ จู ะขายได้ ทําไว้ ในฐานะ
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สัญญาเช่ าและบริการ

ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

ผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าทังหลายตามรายละเอี
,
ยดทีได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อทราบก่อนวัน
โอนกรรมสิทธิ]ดงั นี , (“สัญญาเช่ าและบริการ”)
1) สัญญาเช่าและบริ การกับบริ ษัท ไพรมัส อินเตอร์ เนชัน แนล กรุ งเทพฯ จํากัด
มีระยะเวลาเช่า 20 ปี นับตังแต่
, วนั ที 1 ธ.ค. 53 ถึง วันที 31 ธ.ค. 73
โดยผู้จะซื ,อจะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อขายภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีลงนามในสัญญาฉบับนี ,
x ภายในกําหนดระยะเวลาทีระบุไว้ ในสัญญา ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิ ทธิ] และผู้จะซื อ, จะรั บโอนกรรมสิ ทธิ] ทรั พย์ ที ซื อ, ขายต่ อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง (“วันโอนกรรมสิทธิ{”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อในวันโอน
กรรมสิทธิ]ตามสภาพของทรัพย์ทีซื ,อขายทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือ
ว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีทีการจดทะเบียนมีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมาย
ให้ ผ้ จู ะซื ,อเป็ นผู้มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ ทีเกียวเนือง
กับทรัพย์สินทีซื ,อขายตามรายการทีกําหนดในสัญญา ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันโอน
กรรมสิทธิ]
สัญญาเช่าและบริ การระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํ ากัด กับบริ ษัท
ไพรมัส อินเตอร์ เนชันแนล กรุ งเทพฯ จํ ากัด มีระยะเวลาเช่า 20 ปี นับตัง, แต่วันที 1
ธ.ค. 53 ถึง วันที 31 ธ.ค. 73
x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกี ยวกับหรื อ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายทีเกิดขึน, ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ ,า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ภาษี ค้างชําระ
เช่น ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที เป็ นต้ น บรรดาความรับผิดต่าง ๆ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายทีเกิ ดขึน, เนืองจากการประเมินของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ อง บรรดาหนี ,สินต่าง ๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์สินทีซื ,อ
ขาย
x ในกรณีทีผ้ จู ะซื ,อได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและทีดินและภาษี บํารุ งท้ องที รวมตลอด
ถึงภาษี ป้าย ภาษี อืน ๆ หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื องด้ วยหรื อเกี ยวข้ องกับทรั พย์ สิ นที ซื อ, ขายที เกิ ดขึ น, ก่ อนวันโอน
กรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงชํ าระภาษี โรงเรื อน และทีดิ น และภาษี บํ ารุ งท้ องที
รวมถึงภาษี ป้าย ภาษี อืน ๆ หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีซื ,อขายดังกล่าวคืนแก่ผ้ จู ะซื ,อจน
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ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีผ้ จู ะซื ,อได้ ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนผู้จะ
ขายและแจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
x ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีมีอยู่ ณ วันโอน
กรรมสิทธิ]ในทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อ หรื อนิติบคุ คลทีผ้ จู ะซื ,อกําหนด และผู้
จะซื ,อตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าว โดยผู้จะขายจะดําเนินการใด ๆ เพือผู้
จะซื อ, ได้ รั บการยิ นยอมในการรั บโอนสิทธิ และหน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าและ
บริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้เช่าและผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ
รวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าและบริ การโดยมีเงือนไขต่าง ๆ ตามทีผ้ จู ะซื ,อและผู้จะ
ขายจะได้ ตกลงกัน ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันโอนกรรมสิทธิ]
ในวันโอนกรรมสิทธิ] ให้ ผ้ จู ะขายดําเนินการใด ๆ เพือให้ ผ้ จู ะซื ,อได้ รับโอนสิทธิและ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาใด ๆ กับบุคคลภายนอกทีเกียวกับทรัพย์ทีซื ,อขายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
x ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารและ/หรื อทรัพย์สินต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อ ดังต่อไปนี ,
1) เอกสารแสดงการไถ่ถอนจากจํานองในทรัพย์ทีซื ,อขาย (หากมี)
2) หลักฐานการแบ่งแยกทีดินจากโฉนดเดิมเพืออกโฉนดทีดินฉบับปั จจุบนั ของ
ทีดินซึง เป็ นทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย (หากมี)
3) หลักฐานการระงับข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการดําเนินการทางศาลหรื อไม่
ก็ตามทีเกียวกับทรัพย์ทีซื ,อขาย หรื อาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ,
หรื อการครอบครองทรัพย์ทีซื ,อขายของผู้จะซื ,อ (หากมี)
4) คําสัง ของศาล กรมบังคับคดี และเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ให้ ยกเลิก การ
ยึด การอายัด การห้ ามโอน หรื อเปลียนแปลงทางทะเบียนทรัพย์ทีซื ,อขาย
(หากมี)
5) โฉนดทีดิน สําเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรื อรื อ, ถอนอาคาร และใบอนุญาตอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อ
ขาย รวมทังแบบแปลนการก่
,
อสร้ างอาคาร
6) บัญชี รายชื อ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกี ยวข้ องกับรายละเอียดต่าง ๆ ของ
สัญญาเช่าและบริ การทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว สัญญาต่าง ๆ
ที เ กี ย วข้ องกั บ การจั ด การทรั พ ย์ ที ซื อ, ขายระหว่ า งผู้ จะขายและ
บุคคลภายนอกซึง เป็ นคูส่ ญ
ั ญา รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ที
ซื ,อขาย
7) เงินประกันการเช่าทีผ้ จู ะขายได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การ
รวมจํานวน 51,987,000 บาท โดยชําระเป็ นเงินสดทังจํ
, านวน
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x คู่สัญญาตกลงจะเข้ าทํ าสัญญาก่อตัง, ภาระจํ ายอมกับผู้จะซื อ, ตามเงื อนไขที
คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน ทังนี
, , ในวันโอนกรรมสิทธิ]ผ้ จู ะขายจะดําเนินการจด
ทะเบียนสัญญาดังกล่าว กับสํานักงานทีดินทีเกียวข้ องด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้จะ
ขายเอง
x หากผู้จะซื ,อมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
ผู้จะซื ,อจะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ ส ัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาซื ,อขายอุปกรณ์
และงานระบบสาธารณูปโภค ฉบับลงวันที 14 ธ.ค. 53 ระหว่างผู้จะขาย และ
ผู้จะซือ, คู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึง มีสิทธิ บอกเลิก สัญ ญาและเรี ย กค่าเสีย หาย
พร้ อมดอกเบี ย, ร้ อยละ 15 ต่ อ ปี นับ ตัง, แต่ วัน ที ผิ ด สัญ ญาจนกว่ า จะได้ รั บ
ค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,
สิ ,นสุดลงโดยทีค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อ
เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื น ใด จากคู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง ได้ เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
หมายเหตุ
สัญญานี ,ถือเป็ นการยกเลิกข้ อตกลงใด ๆ ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื องทีเกียวกับทรัพย์
ที ซื อ, ขายที มี ขึน, ก่ อ นวัน ทํ า สัญ ญาฉบับ นี , ไม่ว่า ข้ อ ตกลงนัน, จะทํ า เป็ นหนัง สื อ
หรื อ ไม่ก็ ตาม รวมถึ ง บัน ทึกข้ อ ตกลงการซื อ, ขายและการจ้ า งบริ ห ารทรั พ ย์ สิน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ า ส์ ฟั น ด์ ฉบับ ลงวัน ที 28 ก.ค. 53 ระหว่า งผู้จ ะซื อ, และผู้จ ะขาย (“บั น ทึ ก
ข้ อ ตกลง”) เว้ น แต่ข้ อ 3.3 ประกอบกับ เอกสารแนบ 3 และข้ อ 5 ของบัน ทึ ก
ข้ อตกลงให้ ยงั มีผลบังคับใช้ อยูภ่ ายหลังมีการลงนามในสัญญาฉบับนี ,
2.1.2

สัญญาซือ4 ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภค
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x สัญญาซือ4 ขายอุ ปกรณ์ และงานระบบสาธารณู ปโภค ระหว่ าง บริ ษั ท ดั บบลิ วเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี
แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 14 ธันวาคม 2553
ผู้ขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้ขาย”)

ผู้ซอื 4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ผู้ซอื 4 ” หรื อ “กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื ,อตกลงซื ,ออุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคซึง
เป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้ขาย (รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ ท ซี อื 4 ขาย”)

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ] สําหรับทรัพย์ทีซื ,อขายเป็ น
จํานวนทังสิ
, ,น 128,500,000 บาท ซึงเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว โดย
ชําระตามวิธีการคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้ขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิ] และผู้ซื ,อตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ]ในทรัพย์สินทีซื ,อ
จะซือ4
ขายภายใต้ เงือนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันทีค่สู ญ
ั ญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อม
สิงปลูกสร้ างระหว่างผู้ขาย และผู้ซือ, ฉบับลงวันที 14 ธ.ค. 53 (“สัญญาเข้ า
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ”) ได้ ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อ
ขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“วันโอนกรรมสิทธิ{”)
x ผู้ขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ ซู ื ,อในวันโอนกรรมสิทธิ]
ตามสภาพของทรัพย์ทีซื ,อขายทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่ง
มอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ทนั ทีทีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ]
ทรั พย์ ที ซื อ, ขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ มี ผลสมบูรณ์ ตาม
กฎหมาย
x ผู้ซื ,อเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินทีซื ,อขาย ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันโอนกรรมสิทธิ] และผู้ขายเป็ นผู้มีสิทธิใน
การได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ จากหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อ
ขายซึง เกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา
x ผู้ขายตกลงจะรั บผิ ดชอบภาระหนีส, ินและความรั บผิดต่าง ๆ ที เกี ยวกับหรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายอันเกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขาย เช่น ค่าบํารุงทรัพย์ทีซื ,อขาย เป็ นต้ น
x ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้ขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ที
ซื ,อขายให้ แก่ผ้ ซู ื ,อ ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
x หากผู้ซื ,อมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน ผู้
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย
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ซื ,อต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึงจะสามารถ
โอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง ตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดหรื อ
เหตุเลิกสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องและมีผล แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ,
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาการเข้ าลงทุนใน
x หากคู่สญ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาและเรี ย ก
ค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ,ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะ
ได้ รับค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ ูขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ] ทรั พย์ สินทีซือ, ขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ] ในทรัพย์ทีซื ,อขายภายในระยะเวลาทีกําหนดใน
สัญญา หรื อไม่มีการชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
x หากคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี ,สิ ,นสุดลงโดยทีคสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อ
เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื น ใด จากคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง ได้ เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
2.1.3

สัญญาตกลงกระทําการ
x

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

ผู้ให้ สัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“WHA”)

ผู้รับสัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เอ็มเอฟซี-ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงไม่ แข่ งขันกับกิจการของ WHA ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่าภายหลังการเข้ าลงทุนของกองทุนรวม
กองทุน
โดยได้ จ ดทะเบี ย นรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ] ใ นโครงการคลัง สิ น ค้ า และโรงงาน ตาม
รายละเอียดทีกําหนดในสัญญาการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ โครงการ
จัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอมเอ็ฟซี -ดับบลิวเอชเอ พรี
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เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ทรั พย์ สินทีกองทุนเข้ าลงทุน ”) WHA
จะตกลงเกียวกับการไม่แข่งขันกับกิจการของกองทุนรวมดังต่อไปนี ,
ก. ในการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินค้ า หรื อโรงงาน ของ WHA หาก WHA
มีความประสงค์ทีจะเสนอทรัพย์สนิ อืนให้ แก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าใดๆ เพือ
การให้ เช่า และ/หรื อ โอนสิทธิ การเช่าในทรัพย์ สินประเภทคลังสินค้ า
และ/หรื อ โรงงานของ WHA ซึงตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม WHA ตกลง เสนอทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุนให้ แก่
ลูกค้ า หรื อ นายหน้ านันหาก
,
(1)

WHA ยังคงปฏิบัติหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุน รวมภายใต้ สัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ฉบับลงวันที 14 ธ.ค. 53 ระหว่าง กองทุนรวม กับ WHA และ

(2)

ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนเป็ นทรัพย์สนิ ทีมีคณ
ุ สมบัติตรง
กับประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ า

อย่างไรก็ดี หาก WHA แสดงให้ กองทุนรวมเห็นว่าคุณสมบัติของ
ทรั พ ย์ สิ น ตามประเภทธุ ร กิ จ ของลูก ค้ า หรื อ นายหน้ า ไม่ ต รงกับ
คุณสมบัติทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน และ WHA ได้ ลงนามในหนังสือ
แสดงความจํานงทีจะให้ เช่า และ/ หรื อ โอนสิทธิ การเช่าทรัพย์สิน
ร่ ว มกับลูกค้ า หรื อนายหน้ ารายดัง กล่าวแล้ ว แม้ ต่อ มาภายหลัง
คุณสมบัติของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลูกค้ า หรื อนายหน้ า
จะตรงกับลักษณะของทรั พย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ ถือว่า
กรณีดงั กล่าวไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดในวรรคแรก ในการ
นี , WHA จะต้ อ งนํา ส่ง เอกสารแสดงความจํ านงของลูกค้ าหรื อ
นายหน้ าต่อกองทุนเพือประกอบการพิจารณาด้ วย
ข. คู่สัญ ญาตกลงให้ สิท ธิ แ ก่ ลูก ค้ า หรื อ นายหน้ า แต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการ
พิจารณาว่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนมีคณ
ุ สมบัติตรงกับประเภท
ธุร กิ จ ของลูก ค้ าหรื อ นายหน้ า หรื อ ไม่ และหากลูกค้ าหรื อนายหน้ า ไม่
ประสงค์ทีจะเข้ าทําสัญญากับกองทุนรวม จะไม่ถือว่า WHA ผิดสัญญา
ในข้ อนี ,
ข้ อตกลงเกี ยวกั บ การถื อ ครอง WHA ตกลงว่า จะจองซื ,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึงอยู่ในความครอบครองของ
หน่ วยลงทุน
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ตนเอง หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ตามทีระบุไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
,
นรวม
(สําหรับหน่วยลงทุนทีเสนอขายในคราวแรก) และจะรักษาการสัดส่วนการถือครอง
หน่วยลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันทีสญ
ั ญาแต่งตัง, ผู้บริ หาร
ทรั พ ย์ สิน มี ผลใช้ บัง คับ (ตามรายละเอี ย ดที กํ า หนดในสัญ ญาแต่ง ตัง, ผู้บ ริ ห าร
ทรัพย์สิน) อนึง ในกรณีทีกองทุนรวมมีการดําเนินการเพิมทุนและเสนอขายหน่วย
ลงทุน ใหม่ WHA ตกลงจะจองซื อ, หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่า วโดยไม่ อ ยู่ใ นบัง คับ
ข้ อกําหนดเกียวกับการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของ WHA
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

2.1.4

กองทุนรวมตกลงว่า ภายหลังวันทีกองทุนรวมได้ จดทะเบียนการซื ,อขายและโอน
กรรมสิทธิ] ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ในกรณีทีบริ ษัท ไพรมัส อินเตอร์ เนชัน
แนล กรุ งเทพ จํากัด (“ผู้เช่ า”) ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 17 ธ.ค. 52 ประสงค์
จะพัฒ นาและก่ อ สร้ างอาคารเพิ ม เติ ม ลงบนที ดิ น ที เ ช่ า และต้ องการว่ า จ้ าง
บุคคลภายนอกเพื อดําเนินการพัฒนาและก่อ สร้ างอาคารเพิม เติมดังกล่าว ซึง
กองทุนรวมมีสิทธิ ในการเสนอราคาและรับจ้ างตามข้ อ 11.2 สัญญาเช่า กองทุน
รวมในฐานะผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าตกลงทีจะดําเนินการใดๆ เพือโอนสิทธิใน
, , ภายใต้ เงือนไขทีระบุ
การปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ข้ อ 11.2 ดังกล่าว แก่ WHA ทังนี
ในข้ อ 11.2 สัญญาเช่า และการพิจารณาอนุมตั ิของผู้เช่า

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง4 แรก
x

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ระหว่ าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 14 ธันวาคม 2553

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)

กองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)

โครงการ

x โครงการคลังสินค้ า 1 และ 2
x โครงการโรงงาน
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หน้ าทีของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

x กองทุน ตกลงแต่ง ตัง, และผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ การแต่ง ตัง, ให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน สําหรับโครงการ ตาม
เงื อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญานี , โดยให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีนบั ตังแต่
, วนั ทีสญ
ั ญานี ,มีผลใช้ บงั คับ
x ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าทีทวั ไปในการบริ หาร และจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว
จะต้ องสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานประจําปี โครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
, , เพือประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ระยะเวลาการจ้ างบริหาร

ภายใต้ ข้ อกํ า หนดและเงื อ นไขอื น ของสัญ ญานี , คู่ สัญ ญาตกลงให้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ปฏิบัติหน้ าทีต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่
, วนั ทีสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ
เมือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรกและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มิได้ ปฏิบตั ิ
ผิดสัญญาฉบับนี ใ, นข้ อทีเป็ นสาระสําคัญ กองทุนจะพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญานี ,
ออกไปอีกเป็ นคราว คราวละไม่เกิน 5 ปี โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาให้ แกกองทุนเป็ นหนังสือล่วงหน้ า 3 เดือนก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก โดยเงือนไข และหลักเกณฑ์ ของสัญญาทีต่อ
ออกไปให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , เว้ นแต่อตั ราค่าตอบแทนของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีจะต้ องมีการตกลงต่อไประหว่างคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
าย
ทังนี
, , อัตราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับระยะเวลาทีต่ออายุ
สัญญานี ,ออกไปให้ รวมถึงเงินค่ านายหน้ าสําหรับการจัดหาผู้เช่าให้ แก่โครงการ
ด้ วย

ค่ าจ้ างบริหารทรัพย์ สิน

ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงและรั บ ทราบว่ า ค่ า ตอบแทนในการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ รวมเงินค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน และ/หรื อ ภาษี บํารุ งท้ องที
รวมทัง, เบี ย, ประกันภัยในทรั พย์ สินแบบสรรพภัย (All Risk) ของโครงการไว้
เรี ย บร้ อยแล้ ว และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงชํ า ระค่ า ภาษี และค่ า เบี ย,
ประกันภัยดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เอง
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หลักประกันการปฏิบัตติ าม
สัญญา

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงนําหนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย
ในวงเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญานี ,

ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์ สนิ

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นไป
ตามประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของกองทุน
(ซึง อาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราวๆ)

การพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

-

การสิน4 สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี ,อาจถูกยกเลิกได้ โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ดังต่อไปนี , ทังนี
, ,ให้ คสู่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ ดขาด หรื อถูกศาลสัง
ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,น ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ต่อศาลหรื อ
หน่ว ยงานราชการที เ กี ย วข้ อ งซึง ส่ง ผลกระทบต่อ ความสามารถของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี ,หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ,
(ค) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ปลี ย นแปลงโครงสร้ างผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ
ผู้บริ หารในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สําคัญกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
นี ,
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที ตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ,
ในส่วนทีเกียวข้ องกับการเงินของกองทุนโดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
ั ญา
(จ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีกําหนดภายใต้ สญ
ตกลงกระทําการ
(ฉ) กรณีหากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติ
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ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) เอ็มเอฟซี ถูกศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้ ล้มละลาย
หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน, ฟูกิจการของเอ็มเอฟซี ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการ
ทีเกียวข้ อง
(ค) เอ็ ม เอฟซี ไม่บ ริ ห ารจัด การกองทุน ตามทีกํ า หนดในโครงการจัด การ
กองทุน และหนังสือชี ,ชวนอันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อ
โครงการฯ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) เอ็มเอฟซี มิได้ ดําเนินการเป็ นบริ ษัทจัดการของกองทุนอีกต่อไป
3. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) กองทุนเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุ น ” ของรายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น หรื อ ในกรณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง ให้ เลิกกองทุน
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญและ
(ข) โครงการถูกทําลายทังหมดหรื
,
กองทุนไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าวอีกต่อไป
อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามที
ระบุไว้ ในสัญญานี ,ได้ อีกต่อไป
ั ญาฝ่ ายใด
(ค) เมือมีการเปลีย นแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ คู่สญ
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของ
สัญญานี ,
(ง) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามที ร ะบุไว้ ใ น
สัญญาฉบับนี ,หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าทีดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึงการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิด ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อกองทุนหรื อทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมหรื อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง และคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญา
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(จ) กองทุนได้ ดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติม
ทังหมดแก่
,
ผ้ เู ช่าเพียงรายเดียวในคราวเดียว

2.2

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง

2.2.1

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บทรั พย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติม
ครัง4 ทีหนึง
x

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ DKSH บางปะอิน และ
โครงการ Ducati ระหว่ าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวม
อสั งหาริ มทรั พย์ ดับ บลิ วเอชเอ พรี เ มีย ม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ า ส์ ฟั น ด์ ลงวั นที 22
กุมภาพันธ์ 2555

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้จะขาย”)

ผู้จะซือ4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ผู้จะขายตกลงขายและกองทุนตกลงซื ,อทีดินและสิง ปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , บ่ นทีดิน
ในโครงการ DKSH บางปะอิน ตังอยู
, ่ที นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตําบล
คลองจิ ก อํ า เภอบางปะอิ น (พระราชวั ง ) จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
(“โครงการ DKSH บางปะอิน ”) และโครงการ Ducati ตัง, อยู่ที นิคม
อุตสาหกรรม อมตะ ซิตี , ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
(“โครงการ Ducati”) ดังกล่าว (รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ ท ซี อื 4 ขาย”)

x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายเป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
, ,น 827,428,574.81 บาท (ทีดินและสิง ปลูกสร้ างโครงการ DKSH บางปะ
อิน เป็ นเงินจํานวน 612,000,000 บาท และทีดินและสิงปลูกสร้ างโครงการ
Ducati เป็ นเงินจํานวน 225,700,000 บาท)
x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายในวันจดทะเบียน ตามวิธีการที
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรั พย์ สินที ซื อ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันจดทะเบี ยน โดย
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย
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ปราศจากภาระผูกพัน และ/หรื อ การรอนสิทธิใด ๆ และ/หรื อ ไม่ตกอยู่ในบังคับ
แห่งทรัพยสิทธิ หรื อข้ อพิพาทใดๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีผ้ จู ะขายได้ ทํา
ไว้ ในฐานะผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าทังหลายตามรายละเอี
,
ยดทีได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อทราบ
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]ดงั นี , (“สัญญาเช่ าและบริการ”)
โครงการ DKSH บางปะอิน
1) สัญญาเช่าทีดินและอาคารคลังสินค้ า ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด กับ บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ฉบับลงวันที 29
ธันวาคม 53
โครงการ Ducati
1) สัญญาเช่ าที ดิ นและอาคารโรงงาน ระหว่างบริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด กับ บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ฉบับลงวันที
29 ตุลาคม 53
2) สัญญาบริ การ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด กับ บริ ษัท
ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 53
x ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีกองทุนได้ ดําเนินการนําเงินทีได้ จาก
การเพิ มทุ นครั ง, ที 1 ไปจดทะเบี ยนเป็ นกองทรั พย์ สิ นกองทุ น ผู้ จะขายจะ
ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ]และกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อ
ขายต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง (“วันจดทะเบียน”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินทีซื ,อขายให้ แก่กองทุนในวันจด
ทะเบียน โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ทันทีทีการจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
x ในกรณีทีกองทุนเห็นว่าสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขายอยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อ
ชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ูลว่ งหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , กองทุนมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธการรั บโอนทรัพย์ สินทีซือ,
ขายจนกว่าผู้จะขายจะดําเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความชํารุ ดบกพร่ อง
ดังกล่าว ทังนี
, , จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทุน
x คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าที
ต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับทรั พย์ สินที ซื อ, ขาย ซึงเกิ ดขึน, นับจากวันจดทะเบี ยนที
เกี ยวข้ องกับทรั พย์ สิ นที ซื อ, ขายนัน, ๆ และผู้จะขายเป็ นผู้มี สิ ทธิ ในการได้ รั บ
ประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ จากหรื อเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายซึง
เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
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ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกี ยวกับหรื อ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายทีเกิดขึน, ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ ,า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ภาษี ค้างชําระ
เช่น ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที เป็ นต้ น บรรดาความรับผิดต่าง ๆ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายทีเกิ ดขึน, เนืองจากการประเมินของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ อง บรรดาหนี ,สินต่าง ๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์สินทีซื ,อ
ขาย
x ในกรณีทีกองทุนได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและทีดินและภาษี บํารุ งท้ องที รวมตลอด
ถึงภาษี ป้ าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที อาจเรี ยกเก็ บโดยหน่ วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ผู้จะขายที เกี ยวข้ องตกลงชํ าระภาษี โรงเรื อน และที ดิน และภาษี บํ ารุ งท้ องที
รวมถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกียวข้ องกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายดังกล่าวแก่กองทุนจน
ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีกองทุนได้ ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนผู้จะ
ขายและแจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
x ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การให้ แก่กองทุน
และกองทุนตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าวโดยการแปลงหนี ,ใหม่ และผู้จะ
ขายจะดําเนินการใดๆ เพือกองทุนได้ รับความยินยอมในการรั บโอนสิทธิ และ
หน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าและบริ การเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ เช่ าและ
ผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันจด
ทะเบียน
x ในวันจดทะเบียน ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารและ/หรื อทรัพย์สินต่าง ๆ ที
เกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่กองทุน ดังต่อไปนี ,
1) เอกสารแสดงการไถ่ถอนจากจํานองในทรัพย์ทีซื ,อขาย (หากมี)
2) หลักฐานการแบ่งแยกทีดินจากโฉนดเดิมเพืออกโฉนดทีดินฉบับปั จจุบนั ของ
ทีดินซึง เป็ นทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย (หากมี)
3) หลักฐานการระงับข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการดําเนินการทางศาลหรื อไม่
ก็ตามทีเกียวกับทรัพย์ทีซื ,อขาย หรื อาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ,
หรื อการครอบครองทรัพย์ทีซื ,อขายของกองทุน (หากมี)
4) คําสัง ของศาล กรมบังคับคดี และเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ให้ ยกเลิก การ
ยึด การอายัด การห้ ามโอน หรื อเปลียนแปลงทางทะเบียนทรัพย์ทีซื ,อขาย
(หากมี)
5) โฉนดทีดิน สําเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
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อาคาร หรื อรื อ, ถอนอาคาร และใบอนุญาตอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อ
ขาย รวมทังแบบแปลนการก่
,
อสร้ างอาคาร
6) สัญญาเช่ าและบริ การ บัญชี รายชื อ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกี ยวข้ องกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาเช่าและบริ การ สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การจัดการทรั พย์ ที ซื อ, ขายระหว่างผู้จะขายและบุคคลภายนอกซึงเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขาย
x ผู้จะขาย ตกลงส่งมอบเงิ นประกันการเช่าที ผู้จะขายได้ รับจากผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่ าและบริ การ เป็ นเงิ นสดรวมจํ านวน 29,274,000 บาท ในวันจด
ทะเบียน และดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าละสัญญาบริ การขอหนังสือ
คํา, ประกันวงเงิ น 21,000,000 บาท จากธนาคารพาณิ ชย์ ที ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ภายใน 90 วันนับจากวันจดทะเบี ยน เพื อเป็ นหลักประกันตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การโดยมีกองทุนเป็ นผู้รับประโยชน์
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้ รับจากทรัพย์ทีซื ,อขายภายหลังจาก
วันจดทะเบียนให้ แก่กองทุน โดยผู้จะขายจะแจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุน ภายใน 5 วันนับจากวันที
ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ ส ัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ ก) สัญญาการตกลง
เกียวกับการเข้ าลงทุนสําหรับโครงการ DKSH Consumer และโครงการ
DKSH 3M ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 หรื อ ข) สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และ
งานระบบสาธารณูปโภค สําหรับโครงการ Ducati ลงวันที 22 กุมภาพันธ์
2555 (รวมเรี ยกว่า “สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุนฯ”) คู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ,ยร้ อยละ
15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะได้ รับค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ย
ดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุ น ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
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x

x

x

x

2.2.2

ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
หากไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นการโอนกรรมสิ ท ธิ] ใ นทรั พ ย์ ที ซื อ, ขายภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา หรื อไม่มี การชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนด
ในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
หากผู้จะขายผิดนัดไม่จดทะเบียนเช่าช่วงให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่าช่วง
ทีดินเพือ ใช้ เป็ นทางเข้ าออกสํา หรั บโครงการ DKSH Consumer และ
โครงการ DKSH 3M ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา
ในกรณีหากสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขาย อยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อชํารุ ด
บกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , และผู้จะขายไม่สามารถแก้ ไขทรัพย์สินดังกล่าว
ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญา กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณีทีคสู่ ญ
ั ญามิได้ มีการผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาการตกลงเกียวกับ
การเข้ าลงทุนฯ หากคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงร่ วมกันเพือเลิกสัญญาฉบับนี ,เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยทีค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มี
สิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด จาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ได้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน

สัญญาจะซือ4 จะขายสิงปลูกสร้ างสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง
x

สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุนสําหรั บโครงการ DKSH Consumer และโครงการ
DKSH 3M ระหว่ า งบริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ จํ า กั ด กั บ กองทุ น รวม
อสั งหาริ มทรั พย์ ดับ บลิ วเอชเอ พรี เ มีย ม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ า ส์ ฟั น ด์ ลงวั นที 22
กุมภาพันธ์ 2555 (สิงปลูกสร้ าง อุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภค)

ผู้โอน

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ”)

ผู้รับโอน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีจะเข้ าลงทุน

x คู่สญ
ั ญาตกลงกันเกียวกับการเข้ าลงทุนในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสิทธิ การ
เช่าทีดินของดับบลิวเอชเอในโครงการ DKSH Consumer ตังอยู
, ่ที ตําบล
ศี ร ษะจระเข้ ใหญ่ อํ า เภอบางเสาธง (บางพลี ) จั ง หวัด สมุ ท รปราการ
(“โครงการ DKSH Consumer”) และโครงการ DKSH 3M ตังอยู
, ่ที ตําบล
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ศี ร ษะจระเข้ ใหญ่ อํ า เภอบางเสาธง (บางพลี ) จั ง หวัด สมุ ท รปราการ
(“โครงการ DKSH 3M”) ตามรายละเอียดดังนี ,
1) ดับบลิวเอชเอตกลงจะโอน และกองทุนตกลงจะรับโอนสิทธิและหน้ าที
ภายใต้ ส ัญญาเช่า ทีดิน จํ า นวน 4 สัญญา สํา หรั บ โครงการ DKSH
Consumer และโครงการ DKSH 3M (“ทีดินเช่ า”)
2) ดับบลิวเอชเอตกลงจะโอน และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ]อาคาร
คลังสินค้ าและสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH Consumer และ
โครงการ DKSH 3M (“สิงปลูกสร้ างทีซือ4 ขาย”) ทีตงอยู
ั , ่บนทีดินเช่า
รวมถึ ง อุป กรณ์ แ ละงานระบบสาธารณูปโภคที เ กี ย วเนื อ งกับ อาคาร
คลังสินค้ าและสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH Consumer และ
โครงการ DKSH 3M
3) ดับบลิวเอชเอตกลงจะให้ เช่าช่วง และกองทุนตกลงจะเช่าช่วงทีดิ นทีใช้
เป็ นทางเข้ าออกสู่ ถ นนบางนา -ตราด สํ า หรั บ โครงการ DKSH
Consumer และโครงการ DKSH 3M รวมทังสิ
, ,น 5 โฉนด ได้ แก่ โฉนด
ทีดินเลขที 9025, 9026, 36752, 36753, 36754 (“ทีดินเช่ าช่ วง”)
สัญญาเช่ าทีดิน

ทีดินของโครงการ DKSH Consumer
x หนังสือสัญญาแบ่งเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33043 และ 2813 ตังอยู
, ่ที ตําบล
ศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํ ากัด กับ นายนิกร คุปรัตน์ ลงวันที 10
ม.ค. 49
x หนังสือสัญญาเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33045 และ 33046 ตังอยู
, ่ที ตําบลศีรษะ
จระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับ นายปั ญจะ คุปรัตน์ ลงวันที 9 ธ.ค. 48
x หนังสือสัญญาเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33044 ตังอยู
, ่ที ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่
อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับ นายบุญเกียรติ คุปรัตน์ ลงวันที 9 ธ.ค. 48
ทีดินโครงการ DKSH 3M
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x หนังสือสัญญาแบ่งเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33043 ตังอยู
, ่ที ตําบลศีรษะจระเข้
ใหญ่ อํ า เภอบางเสาธง (บางพลี) จัง หวัด สมุท รปราการ ระหว่า ง บริ ษั ท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับ นายนิกร คุปรัตน์ ลงวันที 4 ก.พ. 2552
อาคารคลังสินค้ าและสิงปลูกสร้ าง โครงการ DKSH Consumer
x อาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน จํานวน 1 หลัง ตังอยู
, ่ที เลขที 62 หมู่ที 1
ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
x อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ชนเดี
ั , ยว จํานวน 1 หลัง ตังอยู
, ท่ ี เลขที 62 หมู่ที 1
ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
x ทีพกั โรงอาหารและป้อมยาม จํานวน 2 หลัง ตังอยู
, ท่ ี เลขที 62 หมู่ที 1 ตําบล
ศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
x สิงปลูกสร้ างอืน ๆ อันเป็ นกรรมสิทธิ] ของดับบลิวเอชเอซึงตังอยู
, ่ทีดินอันเป็ น
ทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ าข้ างต้ น และมิใช่สว่ นควบของทีดินดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามใบอนุญาตก่อสร้ างเลขที 5/2549 และใบอนุญาตก่อสร้ าง
เลขที 31/2549
x อุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับอาคารคลังสินค้ าและสิง
ปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH Consumer

ค่ าตอบแทนการเข้ าลงทุน

โครงการ DKSH 3M
x อาคารคลังสินค้ าชันเดี
, ยว จํานวน 1 หลัง ตังอยู
, ่ที เลขที 222 หมู่ที 1 ตําบล
ศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
x อาคารเก็บวัตถุอนั ตรายชันเดี
, ยว จํานวน 1 หลัง ตังอยู
, ่ที เลขที 222/2 หมู่ที 1
ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
, ่ที เลขที 222/1 หมู่ที 1 ตําบล
x อาคารสํานักงานสองชัน, จํานวน 1 หลัง ตังอยู
ศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
x สิงปลูกสร้ างอืน ๆ อันเป็ นกรรมสิทธิ] ของดับบลิวเอชเอซึงตังอยู
, ่ทีดินอันเป็ น
ทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ าข้ างต้ น และมิใช่สว่ นควบของทีดินดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามใบอนุญาตก่อสร้ างเลขที 9/2552
x อุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับอาคารคลังสินค้ าและสิง
ปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH 3M
กองทุนตกลงชํ าระค่าตอบแทนการเข้ าลงทุนสําหรั บทรั พย์ สินทีจะเข้ าลงทุน ให้ แก่
ดับบลิวเอชเอโดยชําระตามวิธีการทีค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกันก่อนวันจดทะเบียน
ซึ ง ค่ า ตอบแทนการเข้ าลงทุ น สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะเข้ าลงทุ นมี จํ า นวนรวม
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950,000,000 บาท และค่าเช่าช่วงทีดินเช่าช่วงเป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วง
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x กองทุนตกลงจะเข้ าลงทุนในทรัพย์ทีเข้ าลงทุนภายใต้ เงือนไขของสัญญาฉบับนี ,
โดยปราศจากภาระผูกพันและ/หรื อการรอนสิทธิ ใด ๆ และ/หรื อ ไม่ตกอยู่ใน
บังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ (1) ภาระจํายอมบนทีดินโฉนด
เลขที 2813 ซึงได้ จดทะเบียนเพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํา,
ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอืน ๆ ให้ กบั ทีดินโฉนดเลขที 66232,
66233, 66234, 66235, 33041, 33042, 33044, 33045 และ 33046 และเพือใช้
เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ให้ กบั ทีดินโฉนดทีดินเลขที 3322, 66236, 66237, และ
66238 และ (2) สัญญาเช่าและบริ การทีดบั บลิวเอชเอได้ ทําไว้ ในฐานะผู้ให้ เช่า
กับผู้เช่าทังหลายตามรายละเอี
,
ยดทีได้ แจ้ งให้ แก่กองทุนทราบก่อนวันจดทะเบียน
x ในกรณี ทีกองทุนเห็นว่าสภาพของทรั พย์ทีเข้ าลงทุน อยู่ในสภาพเสียหาย หรื อ
ชํ ารุ ดบกพร่ อง อย่ างมี นัยสํ าคัญจนถึ งขนาดที ถ้ ากองทุนได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว
กองทุนจะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , กองทุนมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธการรับโอนทรัพย์ที
เข้ าลงทุน จนกว่าดับบลิวเอชเอจะดําเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความ
ชํารุ ดบกพร่ องดังกล่าว ทังนี
, , จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับ
แจ้ งจากกองทุน
x คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง
ๆ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์ทีเข้ าลงทุน ซึง เกิดขึ ,นนับจากวันจดทะเบียน และดับบลิว
เอชเอเป็ นผู้ มี สิ ทธิ ใ นการได้ รั บประโยชน์ สิ ทธิ และหน้ าที ต่ าง ๆ จากหรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายซึง เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
x ดับบลิวเอชเอตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน ซึงรวมถึ ง ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ ,า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ภาษี ค้างชําระ
เช่น ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที เป็ นต้ น บรรดาความรับผิดต่าง ๆ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายทีเกิ ดขึน, เนืองจากการประเมินของหน่วยงาน
ราชการทีเกี ยวข้ อง บรรดาหนี ส, ินต่าง ๆ ทีอาจบังคับชํ าระได้ จากทรั พย์ ทีเข้ า
ลงทุน ค่าเช่าและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การ
x ดับบลิวเอชเอตกลงโอนสิทธิ และหน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าและบริ การให้ แก่
กองทุน และกองทุนตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าว โดยการแปลงหนี ,ใหม่
และดับบลิวเอชเอจะดําเนินการใด ๆ เพือให้ กองทุนได้ รับความยินยอมในการรับ
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โอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้เช่า
และผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ รวมถึงดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นตาม
สมควรเพือให้ กองทุนสามารถรับโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าและบริ การ
ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันจดทะเบียน
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คล
อืน กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน
จึงจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใน x ก่อนการเข้ าลงทุนของกองทุนในโครงการ DKSH Consumer และ โครงการ
ทรัพย์ ท เี ข้ าลงทุน
DKSH 3M ดับบลิวเอชเอ ได้ มีการเสนอให้ บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด ซึง เป็ นผู้เช่าทรัพย์สนิ ของโครงการในขณะนี , ดําเนินการก่อสร้ างและใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวเพือขยายพื ,นทีคลังสินค้ าเพิ มเติมในบริ เวณ
ที ดิ น เช่ า ตามจดหมายให้ ค วามยิ น ยอมในการก่ อ สร้ าง ฉบับ ลงวัน ที 25
พฤษภาคม 2554 เพือให้ ผ้ เู ช่าทรัพย์ สินในโครงการนี ,สามารถดําเนินการ
ก่ อ สร้ างและใช้ ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว ดับ บลิ ว เอชเอจะต้ อง
ดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าทรัพย์สนิ ในโครงการนี , กระทําการดังนี ,
1) แจ้ งเป็ นหนังสือมายังกองทุนเพือให้ กองทุนพิจารณาให้ ความเห็นชอบใน
การดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว ทังนี
, , ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
กองทุนจะคํานึงถึงประโยชน์ ของกองทุน และประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ นอกจากนี , ทรัพย์สินทีก่อสร้ างเพิมเติมดังกล่าว
จะต้ องไม่ขดั ต่อประเภททรัพย์สินทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ กองทุน
สามารถลงทุนได้
2) การก่อสร้ างจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทีกองทุนเข้ า
ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เข้ าลงทุน
, , กองทุนจะแจ้ งผลการพิจารณากลับไปยังผู้เช่าทรัพย์สินในโครงการนี ,
x ทังนี
ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากผู้เช่าทรัพย์สนิ ในโครงการนี , อย่างไร
ก็ดี คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าอาคารทีก่อสร้ างเพิมนันจะไม่
,
ถือว่าเป็ น
ส่วนควบของทีดินซึง เป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง, นี , และเมือมี
การก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ กองทุน อาจพิ จ ารณาเข้ า ลงทุน เพิ ม เติ ม ในอาคาร
คลังสินค้ าทีก่อสร้ างดังกล่าวในอนาคต ทัง, นี , การลงทุนเพิมเติมในอาคาร
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คลังสินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ
หลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด
x หากกองทุนปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิมเติมดังกล่าว ผู้ทีมาเช่าทรัพย์สินใน
โครงการนี , สามารถใช้ ประโยชน์ ในอาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างเพิมเติมได้
ทังนี
, , เมือครบอายุสญ
ั ญาเช่าระหว่างกองทุนและผู้เช่าทรัพย์สินในโครงการนี ,
หรื อเมือ มีก ารเลิกสัญญาเช่ าดังกล่า วก่ อนครบกํ า หนด ดับ บลิวเอชเอจะ
ดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าทรัพย์สินในโครงการนี ,รายสุดท้ าย รื อ, ถอนอาคาร/สิงปลูก
สร้ างและทําทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ อยูใ่ นสภาพเดิมก่อนการส่งมอบทรัพย์สินทีเช่า
คื น ให้ แ ก่ ก องทุน ด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยของดับ บลิว เอชเอ หรื อ ผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน ใน
โครงการนี ,รายดังกล่าวเอง
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิ ด เหตุการณ์ อย่า งใดอย่า งหนึง ตามที ร ะบุใ นกรณี ดัง ต่อไปนี ก, ่ อนวัน จด
ทะเบียน ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดหรื อเหตุเลิกสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องและมี
ผล แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ,
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ ก) สัญญาจะซื ,อจะขาย
x หากคูส่ ญ
พร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH บางปะอิน และโครงการ Ducati
ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 หรื อ ข) สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์และงานระบบ
สาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Ducati ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 (“รวม
เรี ยกว่า “สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุน”) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง มี
สิทธิ บอกเลิก สัญญาและเรี ยกค่าเสีย หายพร้ อมดอกเบีย, ร้ อยละ 15 ต่อ ปี
นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะได้ รับค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าว
จนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากไม่มีการจดทะเบียนต่าง ๆ ตามทีกําหนดในสัญญา หรื อไม่มีการชําระ
เงินตามทีกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญา
x ในกรณีหากสภาพของทรั พย์ทีเข้ าลงทุน อยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อชํารุ ด
บกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เ ข้ า ทํ า สัญ ญาฉบับ นี , และดับ บลิว เอชเอไม่ส ามารถแก้ ไ ขทรั พ ย์ สิ น
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ดังกล่าวภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญา กองทุนมีสิทธิ บอกเลิก
สัญญา
x ในกรณีทีคสู่ ญ
ั ญามิได้ มีการผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาการตกลงเกียวกับ
การเข้ า ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หากคู่ส ัญ ญาได้ ต กลงร่ ว มกัน เพื อ เลิ ก
สัญญาฉบับนีเ, ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส, ิ ,นสุดลงโดยที
คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอืน
x

สัญญาซือ4 ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรั บโครงการ Ducati ระหว่ าง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอช
เอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้จะขาย
ผู้จะซือ4

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้จะขาย”)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ผู้จะขายตกลงขายและกองทุนตกลงซื ,ออุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค
ซึง เป็ นกรรมสิ ท ธิ] ข องผู้จ ะขาย (รวมเรี ย กว่า “ทรั พ ย์ ท ี ซื อ4 ขาย”) โดยมี
รายละเอียดทรัพย์ทีซื ,อขายตามทีได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา

x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายเป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
, ,น 39,300,000 บาท ซึงเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว โดยกองทุน
ตกลงชํ าระราคาซือ, ขายทรั พย์ทีซือ, ขายให้ แก่ผ้ ู จะขายในวันโอนกรรมสิทธิ]
ตามวิธีการคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรั พย์ สินทีซือ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันที คู่สญ
ั ญาภายใต้
สัญญาจะซื อ, จะขายที ดิ นพร้ อมสิ งปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ DKSH และ
โครงการ Ducati (“สัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ”) ได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] ทรัพย์ทีซื ,อขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(“วันโอนกรรมสิทธิ{”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรั พย์ ทีซื อ, ขายให้ แก่กองทุน ในวันโอน
กรรมสิทธิ]ตามสภาพของทรัพย์ทีซื ,อขายทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือ
ว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ทนั ทีทีการจดทะเบียนโอน
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย
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กรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีผลสมบูรณ์
ตามกฎหมาย
x คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง
ๆ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันโอนกรรมสิทธิ] และผู้จะ
ขายเป็ นผู้มีสทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ จากหรื อเกียวเนือง
กับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายซึง เกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]
x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกี ยวกับหรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายอันเกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขาย เช่น ค่าบํารุงทรัพย์ทีซื ,อขาย เป็ นต้ น
x ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่กองทุน ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่ อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ ส ัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ ก) สัญญาเข้ าลงทุนใน
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ข) สัญญาการตกลงเกี ยวกับการเข้ า ลงทุนสําหรั บ
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M ลงวันที 22 กุมภาพันธ์
2555 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหายพร้ อม
ดอกเบี ,ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะได้ รับค่าเสียหาย
พร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ] ในทรัพย์ทีซื ,อขายภายในระยะเวลาทีกําหนดใน
สัญญา หรื อไม่มีการชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ั ญามิได้ มีการผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาการตกลงเกียวกับ
x ในกรณีทีคสู่ ญ
การเข้ า ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หากคู่สัญ ญาได้ ต กลงร่ ว มกัน เพื อ เลิ ก
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา
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สัญญาฉบับนีเ, ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส, ิ ,นสุดลงโดยที
คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อเงิ น หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอืน
หมายเหตุ
2.2.3

สัญญาเช่ าทีดิน สัญญาแบ่ งเช่ าช่ วงทีดิน และ บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่ าทีดิน
สําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง

โครงการ DKSH Consumer
x

สัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายบุญเกียรติ คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จํากัด (ฉ. 33044) ลงวันที 9 ธันวาคม 2548

ผู้ให้ เช่ า

นายบุญเกียรติ คุปรัตน์

ผู้เช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินโฉนดเลขที 33044 เนื ,อทีดินรวม 30 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (9 ธ.ค. 48 - 8 ธ.ค. 2578)

ค่ าตอบแทนการเช่ า

30,920,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

x ปี ที 1 ถึ งปี ที 5 (ตัง, แต่ วันที 9 ธ.ค. 48 ถึ งวันที 8 ธ.ค. 53) ชํ าระค่ าเช่ าปี ละ
1,855,200 บาท
x ปี ที 6 ถึ งปี ที 10 (ตัง, แต่วันที 9 ธ.ค. 53 ถึ งวันที 8 ธ.ค. 58) ชํ าระค่าเช่ าปี ละ
2,473,600 บาท
x ปี ที 11 ถึ งปี ที 15 (ตัง, แต่วันที 9 ธ.ค. 58 ถึงวันที 8 ธ.ค. 63) ชํ าระค่าเช่ าปี ละ
3,092,000 บาท
x ปี ที 16 ถึ งปี ที 20 (ตัง, แต่วันที 9 ธ.ค. 63 ถึงวันที 8 ธ.ค. 68) ชํ าระค่าเช่ าปี ละ
3,865,000 บาท
x ปี ที 21 ถึ งปี ที 25 (ตัง, แต่วันที 9 ธ.ค. 68 ถึงวันที 8 ธ.ค. 73) ชํ าระค่าเช่ าปี ละ
4,638,000 บาท
x ปี ที 26 ถึ งปี ที 30 (ตัง, แต่ วันที 9 ธ.ค. 73 ถึ งวันที 8 ธ.ค. 78) ชํ าระค่าเช่ าปี ละ
5,411,000 บาท
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การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า ในกรณีท ีมีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธินําทีดินทีเช่า และสิงปลูกสร้ างบนทีดินแปลงทีเช่านี ,
ช่ วง
ไปให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอืนเช่าช่วง หรื อโอนสิทธิการเช่าให้ ผ้ อู ืนได้ โดยไม่จําต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าอีกแต่อย่างใด นอกจากนี , ในระหว่างอายุการเช่านี , ผู้ให้
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า นําสิทธิการเช่าไปคํ ,าประกันเงินกู้ตอ่ บุคคลหรื อนิติบคุ คล หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าแต่อย่างใด
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x สิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าฉบับนี , คู่สญ
ั ญาสามารถสืบมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ โดยคู่ สัญ ญาจะไม่ ถื อ เอาเหตุ ว ายชนม์ ข องคู่ สัญ ญาเป็ น
สาระสําคัญในการบอกเลิกสัญญาเช่านี ,
x ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าเข้ าครอบครองใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่านี ,ได้ ทกุ ชนิด
อาทิ เ ช่ น ทํ า โกดัง ปลูก สร้ างอาคาร บ้ า นเรื อ น ที พัก อาศัย หรื อ ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมใดๆ ได้ ทงสิ
ั , ,น แต่ทงนี
ั , , ห้ ามมิให้ ผ้ เู ช่า หรื อผู้เช่าช่วง รวม
ตลอดถึงผู้รับโอนสิทธิการเช่า นําทีดินแปลงทีเช่านี , ไปเป็ นสถานทีประกอบ
ทํา หรื อสร้ างหรื อเก็บรักษา วัตถุระเบิด สารเคมี เชื ,อเพลิง วัตถุเคมีร้ายแรง
หรื อสิง ผิดกฎหมาย
x ผู้ให้ เช่าจะต้ องมอบอํานาจให้ ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการขออนุญาต
ต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ในการก่อสร้ าง หรื อกระทําการใดๆ บน
ทีดินแปลงทีเช่านี , โดยไม่ติดใจเรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น ทังนี
, , การขอ
อนุญาตของผู้เช่าดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ทําให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ อง
ได้ รับความเสียหายใดๆ
x หากเกิดเพลิงไหม้ ในสถานทีเช่า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า ดําเนินการปลูก
สร้ างสิงก่อสร้ างใดๆ บนทีดินแปลงทีให้ เช่านีแ, ทนต่อไปได้ จนกว่าจะครบ
กําหนดการเช่ากันตามสัญญานี ,
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากทีดินแปลงที เช่านีโ, อนกรรมสิทธิ] ไปยัง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน หรื อตกทอดไปยังทายาท โดยทางมรดกหรื อทางนิติ
กรรมใดๆ ก็ตาม ให้ ถือเอาสัญญาเช่าฉบับนี , ใช้ บงั คับไปยังผู้รับโอนกรรมสิทธิ]
ในทางใดๆ ดังกล่าวได้ ตลอดไปจนกว่าจะครบกําหนดการเช่า
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x ในระหว่างอายุสญ
ั ญาการเช่า หากทีดินแปลงทีเ ช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการ เนืองจาก
การเวนคืนนี ,ในส่วนของทีดิน ให้ ตกได้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และในส่วนสิง ปลูกสร้ างบน
ทีดินทีเช่านี , ให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
x ก่อนครบกําหนดการเช่าทีดินตามสัญญานี , หากผู้ให้ เช่าประสงค์ จะขายทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ไปยังบุคคลภายนอก ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ พร้ อมทัง,
แจ้ งราคาทีจะขายทีดินทีจะขายให้ แก่บคุ คลภายนอกดังกล่าวให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ] 30 วัน ทังนี
, , หากผู้เช่ามี
ความประสงค์ทีจะซื ,อทีดินแปลงทีเช่านี ,ไว้ เสียเอง ในราคาทีผ้ ใู ห้ เช่าจะขาย
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ สิทธิ] ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการซื ,อทีดิน
ก่อน โดยหากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เช่าหรื อตัวแทนไม่แสดง
เจตนาซื อ, ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ผู้ใ ห้ เ ช่ า จึ ง สามารถขายแก่ บุค คลภายนอก
ดังกล่าวได้
,
ดินเลขที
x ผู้ให้ เช่าได้ รับภาระจํ ายอมให้ ใช้ ถนนในทีดินทังแปลงของโฉนดที
2813 ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางพลี โดยมีเขตทางกว้ าง 12 เมตรอยู่
แล้ ว
x เมือครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี แล้ ว ไม่มีการต่อสัญญาเช่าทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ต่อไปอีก หากมีอาคารกีดขวางหรื อคร่อมถนนบนพื ,นทีตามภาระ
จํายอม ก่อนสัญญาเช่าจะสิ ,นสุดลงให้ ผ้ เู ช่ารื อ, ถอนอาคารทีกีดขวางลง แล้ ว
ทําการก่อสร้ างถนนต่อจากจุดเดิมทีหมุดเลขที 2281 ไปจนถึงด้ านเหนือทีดิน
ของนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ หมุดเลขที 1648
x ในกรณี ที ผ้ ูเ ช่ า ได้ จัด ซื อ, ที ดิ น แปลงติ ด กัน กั บ ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี แ, ละไม่ มี
ทางเข้ าออกอืนไว้ แล้ วก่อนสัญญาเช่าฉบับนี ,จะสิ ,นสุดลง ผู้ให้ เช่าตกลงจะ
แบ่งทีดินทีให้ เช่าทางทิศเหนือเป็ นทีดินกว้ าง 6 เมตร เพือให้ ผ้ เู ช่าใช้ ก่อสร้ าง
ถนน โดยก่ อสร้ างจากหมุด เลขที 2698 จนถึง หมุด เลขที 2259 ทัง, นี ผ, ้ ูเ ช่ า
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นค่าทีดินตามภารยทรัพย์ในราคา 1.5
เท่า ของราคาประเมิน ณ วันจดทะเบียน
หน้ าทีผ้ เู ช่ า

x ภายในระยะเวลาการเช่า ค่าภาษี โรงเรื อน ในทีดินแปลงทีเช่านี , ผู้เช่าเป็ นฝ่ าย
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ชําระเอง ส่วนค่าภาษี บํารุ งท้ องที ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ชําระเองทังสิ
, ,น ในส่วนภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดาเฉพาะในส่วนของผู้ให้ เช่าทีเกิดมีขึ ,นเนืองจากการให้ เช่า
ทีดินแปลงนี , ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นฝ่ ายชําระเอง ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหัก
ภาษี ไว้ ณ ทีจ่าย โดยผู้เช่าออกใบรับเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่าในวันนัน,
x ภายในกําหนดระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่าสามารถซื ,อทีดินและก่อสร้ างเพือ
ใช้ เป็ นทางเข้ าออกกว้ าง 20 เมตร สูท่ างหลวงแผ่นดินสายบางนา-บางปะกง
ทางอืนเพิมขึ ,นจากปั จจุบนั ได้ อีกเส้ นทางหนึง ผู้เช่ายินยอมนําทีดินแปลงทีซื ,อ
ใหม่ นี ม, าจดทะเบี ย นเป็ นภาระจํ า ยอมเรื อ งทางเดิ น ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า
นํ ,าประปา โทรศัพท์ หรื อสาธารณูปโภคอืน กับทีดินแปลงทีเช่านี ,เพือทําถนน
ทางออกใหม่ให้ เป็ นภารยทรัพย์ต่อทีดินแปลงของผู้ให้ เช่า โดยผู้เช่าไม่ติดใจ
เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น และหากดําเนินการแล้ ว ผู้ให้ เช่าจะยินยอม
ให้ ผ้ เู ช่าเข้ าออกผ่านทีดินของผู้ให้ เช่าโดยไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ
การประกันภัย

-

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

-

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง ผู้ให้ เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ู
ค่ าเสียหาย
เช่าปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หากครบกําหนดเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ วผู้ให้ เช่ามีสิทธิ]บอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีผ้ ูเช่าผิดนัดชําระค่าตอบแทนตามกําหนดและหรื อเงินค่าเช่ารายปี
ตามกําหนด ผู้เช่ายินยอมชําระค่าปรับในอัตราร้ อยละ 1.25% ต่อเดือน
x หากในกรณีทีผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาตามสมควร และเมือ
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่านี , หรื อเลิกสัญญา
เช่าหรื อฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายใดๆจากผู้ให้ เช่าได้
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ จํากัด ซึงกองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิการเช่าทีดิน จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,
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x

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่ าทีดินตามสัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายบุญ
เกี ย รติ คุ ป รั ต น์ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ จํ า กั ด และ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33044) ลง
วันที 3 สิงหาคม 2554

เจ้ าของทีดิน

นายบุญเกียรติ คุปรัตน์ (“เจ้ าของทีดิน”)

ผู้โอนสิทธิการเช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ”)

ผู้รับโอนสิทธิการเช่ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงโอนและกองทุน รวมตกลงรั บ โอนสิ ท ธิ
(รวมทังสิ
, ทธิ การเช่า) และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าจากดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ และเจ้ าของทีดินยินยอมด้ วยกับการโอนดังกล่าว ทังสามฝ่
,
ายตกลงให้
การโอนดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บัง คับ เมื อ ได้ จดทะเบี ย นโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ต่ อ
สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องก่อนวันที 17 ก.พ. 55 (“วันจดทะเบียน”) และ
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ได้ ชําระค่าเช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาให้ แก่เจ้ าของ
ทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจ้ าของทีดินตกลงทีจะไปดําเนินการดังกล่าวในวันจด
ทะเบียน ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง พร้ อมนําโฉนดทีดินต้ นฉบับ สําเนา
บัตรประชาชน และหนังสือยินยอมจากคูส่ มรสไปด้ วย
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาระภาษี และ
อากรแสตมป์ต่างๆ ทีเกียวข้ องสําหรับการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่า เนืองจากเจ้ าของทีดินไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพิมเติม
จากสัญญาเช่า
x เมือดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์และกองทุนรวมดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ
การเช่าต่อสํานักงานทีดินทีเกียวข้ องแล้ ว ทังสามฝ่
,
ายตกลงให้ ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์เป็ นผู้รับผิดชอบภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรัพย์ทีเช่าทีเกิดขึ ,น
ก่อนวันจดทะเบียน รวมถึงค่าเช่า และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับทรัพย์
ทีเช่าซึงดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ มีหน้ าทีชําระตามทีกําหนดในสัญญาเช่า
และเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
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x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ตกลงชําระเงินคืนให้ แก่กองทุนรวมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับการทวงถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากกองทุนรวมชําระค่า
ภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรั พย์ทีเช่ า รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
ั ญาเช่าแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
x กองทุนรวมจะถือเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิ (รวมถึงสิทธิ การเช่า) และหน้ าทีตามทีกําหนดใน
สัญญาเช่า รวมถึงเจ้ าของทีดินจะยังคงมีสิทธิ และหน้ าทีตามที กําหนดใน
สัญญาเช่าตามเดิมทุกประการ
x เจ้ าของทีดินและดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงและรับทราบว่าในวันทีทํา
บันทึกข้ อตกลงฉบับนี , และในวันจดทะเบียน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ไม่มี
หนีส, ินใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ค้ างชํ าระต่อเจ้ า ของทีดิน เว้ นแต่ ค่าเช่าซึง
คํานวณตังแต่
, วนั ที 9 ธ.ค. 54 จนถึงวันจดทะเบียน โดยดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ตกลงทีจะชําระให้ แก่เจ้ าของทีดินภายในวันจดทะเบียน ส่วนกองทุน
รวมตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าครัง, แรกให้ แก่เจ้ าของทีดินในวันที 8 ธ.ค. 55 ตาม
จํานวนซึงคํานวณตังแต่
, วนั จดทะเบียนจนถึงวันที 8 ธ.ค. 55 และจ่ายค่าเช่า
ครัง, ต่อๆ ไป ตามจํานวนและกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
x เจ้ าของทีดิน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และกองทุนรวมตกลงและรับทราบว่า
ในวันทีทําบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ,และในระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียน ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ ยัง คงเป็ นผู้มีกรรมสิท ธิ] ในอาคารคลังสินค้ า ทีตงั , อยู่บ น
ทรัพย์ทีเช่า กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาซื ,อขายอาคารคลังสินค้ ากับ ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ เพือให้ กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า
ในวันจดทะเบียน และเมือกองทุนรวมได้ เ ป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิ] ในอาคาร
คลังสินค้ าแล้ ว อาคารคลังสินค้ าดังกล่าวจะถือเป็ นสิงปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , ่บน
ทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาเช่า

x

ผู้ให้ เช่ า

สัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายปั ญจะ คุปรัตน์ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
(ฉ. 33045, 33046) ลงวันที 9 ธันวาคม 2548
นายปั ญจะ คุปรัตน์
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ผู้เช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินโฉนดเลขที 33045 และ 33046 เนื ,อทีดินรวม 30 ไร่ 13 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (9 ธ.ค. 48 - 8 ธ.ค. 78)

ค่ าตอบแทนการเช่ า

30,032,500 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

x ปี ที 1 ถึงปี ที 5 (ตังแต่
, วันที 9 ธ.ค. 48 ถึงวันที 8 ธ.ค. 53) ชํ าระค่าเช่าปี ละ
1,801,950 บาท
, วนั ที 9 ธ.ค. 53 ถึงวันที 8 ธ.ค. 58) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 6 ถึงปี ที 10 (ตังแต่
2,402,600 บาท
, วนั ที 9 ธ.ค. 58 ถึงวันที 8 ธ.ค. 63) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 11 ถึงปี ที 15 (ตังแต่
3,003,250 บาท
, วนั ที 9 ธ.ค. 63 ถึงวันที 8 ธ.ค. 68) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 16 ถึงปี ที 20 (ตังแต่
3,754,062 บาท
, วนั ที 9 ธ.ค. 68 ถึงวันที 8 ธ.ค. 73) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 21 ถึงปี ที 25 (ตังแต่
4,504,875 บาท
x ปี ที 26 ถึ งปี ที 30 (ตัง, แต่วันที 9 ธ.ค. 73 ถึงวันที 8 ธ.ค. 78) ชํ าระค่าเช่าปี ละ
5,255,687 บาท

การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า ในกรณีท มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธินําทีดินทีเช่า และสิงปลูกสร้ างบนทีดินแปลงทีเช่านี ,
ช่ วง
ไปให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอืนเช่าช่วง หรื อโอนสิทธิการเช่าให้ ผ้ อู ืนได้ โดยไม่จําต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าอีกแต่อย่างใด นอกจากนี , ในระหว่างอายุการเช่านี , ผู้ให้
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า นําสิทธิการเช่าไปคํ ,าประกันเงินกู้ตอ่ บุคคลหรื อนิติบคุ คล หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าแต่อย่างใด
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x สิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าฉบับนี , คู่สญ
ั ญาสามารถสืบมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ โดยคู่ สัญ ญาจะไม่ ถื อ เอาเหตุ ว ายชนม์ ข องคู่ สัญ ญาเป็ น
สาระสําคัญในการบอกเลิกสัญญาเช่านี ,
x ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าเข้ าครอบครองใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่านี ,ได้ ทกุ ชนิด
อาทิ เ ช่ น ทํ า โกดัง ปลูก สร้ างอาคาร บ้ า นเรื อ น ที พัก อาศัย หรื อ ประกอบ
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กิจการอุตสาหกรรมใดๆ ได้ ทงสิ
ั , ,น แต่ทงนี
ั , , ห้ ามมิให้ ผ้ เู ช่า หรื อผู้เช่าช่วง รวม
ตลอดถึงผู้รับโอนสิทธิการเช่า นําทีดินแปลงทีเช่านี , ไปเป็ นสถานทีประกอบ
ทํา หรื อสร้ างหรื อเก็บรักษา วัตถุระเบิด สารเคมี เชื ,อเพลิง วัตถุเคมีร้ายแรง
หรื อสิง ผิดกฎหมาย
x ผู้ให้ เช่าจะต้ องมอบอํานาจให้ ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการขออนุญาต
ต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ในการก่อสร้ าง หรื อกระทําการใดๆ บน
ทีดินแปลงทีเช่านี , โดยไม่ติดใจเรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น ทังนี
, , การขอ
อนุญาตของผู้เช่าดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ทําให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ อง
ได้ รับความเสียหายใดๆ
x หากเกิดเพลิงไหม้ ในสถานทีเช่า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า ดําเนินการปลูก
สร้ างสิงก่อสร้ างใดๆ บนทีดินแปลงทีให้ เช่านีแ, ทนต่อไปได้ จนกว่าจะครบ
กําหนดการเช่ากันตามสัญญานี ,
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากทีดินแปลงทีเช่านีโ, อนกรรมสิทธิ] ไปยัง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน หรื อตกทอดไปยังทายาท โดยทางมรดกหรื อทางนิติ
กรรมใดๆ ก็ตาม ให้ ถือเอาสัญญาเช่าฉบับนี , ใช้ บงั คับไปยังผู้รับโอนกรรมสิทธิ]
ในทางใดๆ ดังกล่าวได้ ตลอดไปจนกว่าจะครบกําหนดการเช่า
ั ญาการเช่า หากทีดินแปลงทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้
x ในระหว่างอายุสญ
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการ เนืองจาก
การเวนคืนนี ,ในส่วนของทีดิน ให้ ตกได้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และในส่วนสิง ปลูกสร้ างบน
ทีดินทีเช่านี , ให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
x ก่อนครบกําหนดการเช่าทีดินตามสัญญานี , หากผู้ให้ เช่าประสงค์จะขายทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ไปยังบุคคลภายนอก ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ พร้ อมทัง,
แจ้ งราคาทีจะขายทีดินทีจะขายให้ แก่บคุ คลภายนอกดังกล่าวให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ] 30 วัน ทังนี
, , หากผู้เช่ามี
ความประสงค์ทีจะซื ,อทีดินแปลงทีเช่านี ,ไว้ เสียเอง ในราคาทีผ้ ใู ห้ เช่าจะขาย
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ สิทธิ] ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการซื ,อทีดิน
ก่อน โดยหากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เช่าหรื อตัวแทนไม่แสดง
เจตนาซื อ, ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ผู้ใ ห้ เ ช่ า จึ ง สามารถขายแก่ บุค คลภายนอก
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ดังกล่าวได้
x เมือครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี แล้ ว ไม่มีการต่อสัญญาเช่าทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ต่อไปอีก หากมีอาคารกีดขวางหรื อคร่อมถนนบนพื ,นทีตามภาระ
จํายอม ก่อนสัญญาเช่าจะสิ ,นสุดลงให้ ผ้ เู ช่ารื อ, ถอนอาคารทีกีดขวางลง แล้ ว
ทําการก่อสร้ างถนนต่อจากจุดเดิมทีหมุดเลขที 2281 ไปจนถึงด้ านเหนือทีดิน
ของนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ หมุดเลขที 1648
x ในกรณี ที ผ้ ูเ ช่ า ได้ จัด ซื อ, ที ดิ น แปลงติ ด กัน กั บ ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี แ, ละไม่ มี
ทางเข้ าออกอืนไว้ แล้ วก่อนสัญญาเช่าฉบับนี ,จะสิ ,นสุดลง ผู้ให้ เช่าตกลงจะ
แบ่งทีดินทีให้ เช่าทางทิศเหนือเป็ นทีดินกว้ าง 6 เมตร เพือให้ ผ้ เู ช่าใช้ ก่อสร้ าง
ถนน โดยก่ อสร้ างจากหมุด เลขที 2698 จนถึง หมุด เลขที 2259 ทัง, นี ผ, ้ ูเ ช่ า
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นค่าทีดินตามภารยทรัพย์ในราคา 1.5
เท่า ของราคาประเมิน ณ วันจดทะเบียน
,
ดินเลขที
x ผู้ให้ เช่าได้ รับภาระจํ ายอมให้ ใช้ ถนนในทีดินทังแปลงของโฉนดที
2813 ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางพลี โดยมีเขตทางกว้ าง 12 เมตรอยู่
แล้ ว
หน้ าทีผ้ เู ช่ า

x ภายในระยะเวลาการเช่า ค่าภาษี โรงเรื อน ในทีดินแปลงทีเช่านี , ผู้เช่าเป็ นฝ่ าย
ชําระเอง ส่วนค่าภาษี ทีดิน ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ชําระเองทังสิ
, ,น ในส่วนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาเฉพาะในส่วนของผู้ให้ เช่าทีเกิดมีขึ ,นเนืองจากการให้ เช่าทีดิน
แปลงนี , ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นฝ่ ายชําระเอง ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี ไว้
ณ ทีจ่าย โดยผู้เช่าออกใบรับเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่าในวันนัน,
x ภายในกําหนดระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่าสามารถซื ,อทีดินและก่อสร้ างเพือ
ใช้ เป็ นทางเข้ าออกกว้ าง 20 เมตร สูท่ างหลวงแผ่นดินสายบางนา-บางปะกง
ทางอืนเพิมขึ ,นจากปั จจุบนั ได้ อีกเส้ นทางหนึง ผู้เช่ายินยอมนําทีดินแปลงทีซื ,อ
ใหม่ นี ม, าจดทะเบี ย นเป็ นภาระจํ า ยอมเรื อ งทางเดิ น ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า
นํ ,าประปา โทรศัพท์ หรื อสาธารณูปโภคอืน กับทีดินแปลงทีเช่านี ,เพือทําถนน
ทางออกใหม่ให้ เป็ นภารยทรัพย์ต่อทีดินแปลงของผู้ให้ เช่า โดยผู้เช่าไม่ติดใจ
เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น และหากได้ ดําเนินการแล้ ว ผู้ให้ เช่าจะจด
ทะเบี ย นภาระจํ า ยอมที ดิ น โฉนดเลขที 217 จากหมุ ด เลขที 2154 ถึ ง
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แนวตังฉากหมุ
,
ดเลขที 2281 กว้ าง 8 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร เพือรวม
กับทีดินตามภาระจํายอมเดิม (โฉนดเลขที 2813) เป็ นเขตทางกว้ าง 20 เมตร

การประกันภัย

-

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

-

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง ผู้ให้ เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ู
ค่ าเสียหาย
เช่าปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หากครบกําหนดเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ วผู้ให้ เช่ามีสิทธิ]บอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีผ้ ูเช่าผิดนัดชําระค่าตอบแทนตามกําหนดและหรื อเงินค่าเช่ารายปี
ตามกําหนด ผู้เช่ายินยอมชําระค่าปรับในอัตราร้ อยละ 1.25% ต่อเดือน
x หากในกรณีทีผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาตามสมควร และเมือ
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่านี , หรื อเลิกสัญญา
เช่าหรื อฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้ เช่าได้
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ จํากัด ซึงกองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ การเช่าทีดิน จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,

x

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่ าทีดินตามสัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายปั ญจะ
คุปรั ตน์ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เ ฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 33045, 33046) ลงวันที 3
สิงหาคม 2554

เจ้ าของทีดิน

นายปั ญจะ คุปรัตน์ (“เจ้ าของทีดิน”)

ผู้โอนสิทธิการเช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ”)

ผู้รับโอนสิทธิการเช่ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุนรวม”)
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ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงโอนและกองทุน รวมตกลงรั บ โอนสิ ท ธิ
(รวมทังสิ
, ทธิการเช่า) และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าจากดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ และเจ้ าของทีดินยินยอมด้ วยกับการโอนดังกล่าว ทังสามฝ่
,
ายตกลงให้
การโอนดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บัง คับ เมื อ ได้ จดทะเบี ย นโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ต่ อ
สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องก่อนวันที 17 ก.พ. 55 (“วันจดทะเบียน”) และ
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ได้ ชําระค่าเช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาให้ แก่เจ้ าของ
ทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจ้ าของทีดินตกลงทีจะไปดําเนินการดังกล่าวในวันจด
ทะเบียน ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง พร้ อมนําโฉนดทีดินต้ นฉบับ สําเนา
บัตรประชาชน และหนังสือยินยอมจากคูส่ มรสไปด้ วย
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาระภาษี และ
อากรแสตมป์ต่างๆ ทีเกียวข้ องสําหรับการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่า เนืองจากเจ้ าของทีดินไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพิมเติม
จากสัญญาเช่า
x เมือดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์และกองทุนรวมดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ
การเช่าต่อสํานักงานทีดินทีเกียวข้ องแล้ ว ทังสามฝ่
,
ายตกลงให้ ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์เป็ นผู้รับผิดชอบภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรัพย์ทีเช่าทีเกิดขึ ,น
ก่อนวันจดทะเบียน รวมถึงค่าเช่า และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับทรัพย์
ทีเช่าซึงดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ มีหน้ าทีชําระตามทีกําหนดในสัญญาเช่า
และเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ตกลงชําระเงินคืนให้ แก่กองทุนรวมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับการทวงถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากกองทุนรวมชําระค่า
ภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรั พย์ทีเช่า รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
ั ญาเช่าแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
x กองทุนรวมจะถือเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิ (รวมถึงสิทธิ การเช่า) และหน้ าทีตามทีกําหนดใน
สัญญาเช่า รวมถึงเจ้ าของทีดินจะยังคงมีสิทธิ และหน้ าทีตามทีกําหนดใน
สัญญาเช่าตามเดิมทุกประการ
x เจ้ าของทีดินและดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงและรับทราบว่าในวันทีทํา
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บันทึกข้ อตกลงฉบับนี , และในวันจดทะเบียน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ไม่มี
หนีส, ินใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ค้ างชํ าระต่อเจ้ า ของทีดิน เว้ นแต่ ค่าเช่าซึง
คํานวณตังแต่
, วนั ที 9 ธ.ค. 54 จนถึงวันจดทะเบียน โดยดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ตกลงทีจะชําระให้ แก่เจ้ าของทีดินภายในวันจดทะเบียน ส่วนกองทุน
รวมตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าครัง, แรกให้ แก่เจ้ าของทีดินในวันที 8 ธ.ค. 55 ตาม
จํานวนซึงคํานวณตังแต่
, วนั จดทะเบียนจนถึงวันที 8 ธ.ค. 55 และจ่ายค่าเช่า
ครัง, ต่อๆ ไป ตามจํานวนและกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
x เจ้ าของทีดิน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และกองทุนรวมตกลงและรับทราบว่า
ในวันทีทําบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ,และในระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียน ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ ยัง คงเป็ นผู้มีกรรมสิท ธิ] ในอาคารคลังสินค้ า ทีตงั , อยู่บ น
ทรัพย์ทีเช่า กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาซื ,อขายอาคารคลังสินค้ ากับ ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ เพือให้ กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า
ในวันจดทะเบียน และเมือกองทุนรวมได้ เ ป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิ] ในอาคาร
คลังสินค้ าแล้ ว อาคารคลังสินค้ าดังกล่าวจะถือเป็ นสิงปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , ่บน
ทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาเช่า

x

สัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายนิ กร คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
(ฉ. 2813, 33043 (บางส่ วน)) ลงวันที 10 มกราคม 2549

ผู้ให้ เช่ า

นายนิกร คุปรัตน์

ผู้เช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 33043 (14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา) และ 2813 (2 ไร่
1 งาน) เนื ,อทีดินรวม 16 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (10 ม.ค. 49 - 9 ม.ค. 79)

ค่ าตอบแทนการเช่ า

16,630,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

x ปี ที 1 ถึงปี ที 5 (ตังแต่
, วนั ที 10 ม.ค. 49 ถึงวันที 9 ม.ค. 54) ชําระค่าเช่าปี ละ
997,800 บาท
, วนั ที 10 ม.ค. 54 ถึงวันที 9 ม.ค. 59) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 6 ถึงปี ที 10 (ตังแต่
1,330,400 บาท
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x ปี ที 11 ถึงปี ที 15 (ตังแต่
, วนั ที 10 ม.ค. 59 ถึงวันที 9 ม.ค. 64) ชําระค่าเช่าปี
ละ 1,663,000 บาท
, วนั ที 10 ม.ค. 64 ถึงวันที 9 ม.ค. 69) ชําระค่าเช่าปี
x ปี ที 16 ถึงปี ที 20 (ตังแต่
ละ 2,078,750 บาท
, วนั ที 10 ม.ค. 69 ถึงวันที 9 ม.ค. 74) ชําระค่าเช่าปี
x ปี ที 21 ถึงปี ที 25 (ตังแต่
ละ 2,494,500 บาท
, วนั ที 10 ม.ค. 74 ถึงวันที 9 ม.ค. 79) ชําระค่าเช่าปี
x ปี ที 26 ถึงปี ที 30 (ตังแต่
ละ 2,910,250 บาท
การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า ในกรณีท มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธินําทีดินทีเช่า และสิงปลูกสร้ างบนทีดินแปลงทีเช่านี ,
ช่ วง
ไปให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอืนเช่าช่วง หรื อโอนสิทธิการเช่าให้ ผ้ อู ืนได้ โดยไม่จําต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าอีกแต่อย่างใด นอกจากนี , ในระหว่างอายุการเช่านี , ผู้ให้
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า นําสิทธิการเช่าไปคํ ,าประกันเงินกู้ตอ่ บุคคลหรื อนิติบคุ คล หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าแต่อย่างใด
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x สิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าฉบับนี , คู่สญ
ั ญาสามารถสืบมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ โดยคู่ สัญ ญาจะไม่ ถื อ เอาเหตุ ว ายชนม์ ข องคู่ สัญ ญาเป็ น
สาระสําคัญในการบอกเลิกสัญญาเช่านี ,
x ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าเข้ าครอบครองใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่านี ,ได้ ทกุ ชนิด
อาทิ เ ช่ น ทํ า โกดัง ปลูก สร้ างอาคาร บ้ า นเรื อ น ที พัก อาศัย หรื อ ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมใดๆ ได้ ทงสิ
ั , ,น แต่ทงนี
ั , , ห้ ามมิให้ ผ้ เู ช่า หรื อผู้เช่าช่วง รวม
ตลอดถึงผู้รับโอนสิทธิการเช่า นําทีดินแปลงทีเช่านี , ไปเป็ นสถานทีประกอบ
ทํา หรื อสร้ างหรื อเก็บรักษา วัตถุระเบิด สารเคมี เชื ,อเพลิง วัตถุเคมีร้ายแรง
หรื อสิง ผิดกฎหมาย
x ผู้ให้ เช่าจะต้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูเช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการขออนุญาต
ต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ในการก่อสร้ าง หรื อกระทําการใดๆ บน
ทีดินแปลงทีเช่านี , โดยไม่ติดใจเรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น ทังนี
, , การขอ
อนุญาตของผู้เช่าดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ทําให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ อ ง
ได้ รับความเสียหายใดๆ
สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 49

x หากเกิดเพลิงไหม้ ในสถานทีเช่า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า ดําเนินการปลูก
สร้ างสิงก่อสร้ างใดๆ บนทีดินแปลงทีให้ เช่านีแ, ทนต่อไปได้ จนกว่าจะครบ
กําหนดการเช่ากันตามสัญญานี ,
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากทีดินแปลงทีเช่านีโ, อนกรรมสิทธิ] ไปยัง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน หรื อตกทอดไปยังทายาท โดยทางมรดกหรื อทางนิติ
กรรมใดๆ ก็ตาม ให้ ถือเอาสัญญาเช่าฉบับนี , ใช้ บงั คับไปยังผู้รับโอนกรรมสิทธิ]
ในทางใดๆ ดังกล่าวได้ ตลอดไปจนกว่าจะครบกําหนดการเช่า
ั ญาการเช่า หากทีดินแปลงทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้
x ในระหว่างอายุสญ
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการ เนืองจาก
การเวนคืนนี ,ในส่วนของทีดิน ให้ ตกได้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และในส่วนสิง ปลูกสร้ างบน
ทีดินทีเช่านี , ให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
x ก่อนครบกําหนดการเช่าทีดินตามสัญญานี , หากผู้ให้ เช่าประสงค์จะขายทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ไปยังบุคคลภายนอก ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ พร้ อมทัง,
แจ้ งราคาทีจะขายทีดินทีจะขายให้ แก่บคุ คลภายนอกดังกล่าวให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ] 30 วัน ทังนี
, , หากผู้เช่ามี
ความประสงค์ทีจะซื ,อทีดินแปลงทีเช่านี ,ไว้ เสียเอง ในราคาทีผ้ ใู ห้ เช่าจะขาย
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ สิทธิ] ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการซื ,อทีดิน
ก่อน โดยหากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เช่าหรื อตัวแทนไม่แสดง
เจตนาซื อ, ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ผู้ใ ห้ เ ช่ า จึ ง สามารถขายแก่ บุค คลภายนอก
ดังกล่าวได้
,
ดินเลขที
x ผู้ให้ เช่าได้ รับภาระจํ ายอมให้ ใช้ ถนนในทีดินทังแปลงของโฉนดที
2813 ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ อําเภอบางพลี โดยมีเขตทางกว้ าง 12 เมตรอยู่
แล้ ว
x เมือครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี แล้ ว ไม่มีการต่อสัญญาเช่าทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ต่อไปอีก หากมีอาคารกีดขวางหรื อคร่อมถนนบนพื ,นทีตามภาระ
จํายอม ก่อนสัญญาเช่าจะสิ ,นสุดลงให้ ผ้ เู ช่ารื อ, ถอนอาคารทีกีดขวางลง แล้ ว
ทําการก่อสร้ างถนนต่อจากจุดเดิมทีหมุดเลขที 2281 ไปจนถึงด้ านเหนือทีดิน
ของนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ หมุดเลขที 1648
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x ในกรณี ที ผ้ ูเ ช่ า ได้ จัด ซื อ, ที ดิ น แปลงติ ด กัน กั บ ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี แ, ละไม่ มี
ทางเข้ าออกอืนไว้ แล้ วก่อนสัญญาเช่าฉบับนี ,จะสิ ,นสุดลง ผู้ให้ เช่าตกลงจะ
แบ่งทีดินทีให้ เช่าทางทิศเหนือเป็ นทีดินกว้ าง 6 เมตร เพือให้ ผ้ เู ช่าใช้ ก่อสร้ าง
ถนน โดยก่ อสร้ างจากหมุด เลขที 2698 จนถึง หมุด เลขที 2259 ทัง, นี ผ, ้ ูเ ช่ า
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นค่ าทีดินตามภารยทรัพย์ในราคา 1.5
เท่า ของราคาประเมิน ณ วันจดทะเบียน
หน้ าทีผ้ เู ช่ า

x ภายในระยะเวลาการเช่า ค่าภาษี โรงเรื อน ในทีดินแปลงทีเช่านี , ผู้เช่าเป็ นฝ่ าย
ชําระเอง ส่วนค่าภาษี ทีดิน ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ชําระเองทังสิ
, ,น ในส่วนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาเฉพาะในส่วนของผู้ให้ เช่าทีเกิดมีขึ ,นเนืองจากการให้ เช่าทีดิน
แปลงนี , ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นฝ่ ายชําระเอง ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี ไว้
ณ ทีจ่าย โดยผู้เช่าออกใบรับเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่าในวันนัน,
x ภายในกําหนดระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่าสามารถซื ,อทีดินและก่อสร้ างเพือ
ใช้ เป็ นทางเข้ าออกกว้ าง 20 เมตร สูท่ างหลวงแผ่นดินสายบางนา-บางปะกง
ทางอืนเพิมขึ ,นจากปั จจุบนั ได้ อีกเส้ นทางหนึง ผู้เช่ายินยอมนําทีดินแปลงทีซื ,อ
ใหม่ นี ม, าจดทะเบี ย นเป็ นภาระจํ า ยอมเรื อ งทางเดิ น ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า
นํ ,าประปา โทรศัพท์ หรื อสาธารณูปโภคอืน กับทีดินแปลงที เช่านี ,เพือทําถนน
ทางออกใหม่ให้ เป็ นภารยทรัพย์ต่อทีดินแปลงของผู้ให้ เช่า โดยผู้เช่าไม่ติดใจ
เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น และหากได้ ดําเนินการแล้ ว ผู้ให้ เช่าจะจด
ทะเบี ย นภาระจํ า ยอมทีดิ นเลขที 166 จากหมุด เลขที 2688 ถึง หมุด เลขที
2154 กว้ าง 8 เมตร ยาวประมาณ 125 เมตร เพือรวมกับทีดินตามภาระจํา
ยอมเดิม (โฉนดเลขที 2813) เป็ นเขตทางกว้ าง 20 เมตร
x ภายหลังจากผู้เช่าได้ ซื ,อทีดินและการก่อสร้ างเป็ นทางกว้ าง 20 เมตร เพือใช้
เป็ นทางออกจากทีดินทีเช่าสูท่ างสาธารณะ (ถนนบางนา – บางปะกง) ทาง
อื น ได้ เ พิ ม เพิ ม ขึน, จากปั จ จุบัน ได้ อี ก ทาง หากภายในสามปี นับ แต่ วัน จด
ทะเบียนการเช่าทีดินแปลงดังกล่าวนี , ผู้เช่าติดต่อซื ,อหรื อเช่าทีดินแปลงอืนๆ
ทีอยูบ่ ริ เวณเกาะมหาชื ,นหรื อบริ เวณใกล้ เคียง ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ นําทีดินทีซื ,อ
หรื อเช่าดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็ น _ กับทีดินของผู้ให้ เช่า เพือใช้ เป็ นทางเดิน
ทางรถยนต์สาธารณูปโภคไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ หรื อสาธารณูปโภคอืนๆ
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โดยให้ มีความกว้ างของถนนภาระจํายอม 12 เมตร ซึง อยูท่ ีขอบด้ านตะวันตก
ของทีดินส่วนทีเช่าจากถนนทีมีอยูเ่ ดิมสูท่ ิศใต้ (คลองบางพลี) และจากทิศใต้
ดังกล่าวไปทางทิศตะวันออกจดกับทีดินโฉนดทีดินเลขที 33044 ซึงเป็ น
กรรมสิทธิ]ของนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ ทังนี
, , ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าตอบแทนใน
การจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ในอัตราไร่ ละ 5,000,000
บาท ของพื ,นทีถนนภาระจํายอมดังกล่าว
การประกันภัย

-

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

-

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง ผู้ให้ เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ู
ค่ าเสียหาย
เช่าปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หากครบกําหนดเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ วผู้ให้ เช่ามีสิทธิ]บอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีผ้ ูเช่าผิดนัดชําระค่าตอบแทนตามกํา หนดและหรื อเงินค่าเช่ารายปี
ตามกําหนด ผู้เช่ายินยอมชําระค่าปรับในอัตราร้ อยละ 1.25% ต่อเดือน
x หากในกรณีทีผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาตามสมควร และเมือ
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่านี , หรื อเลิกสัญญา
เช่าหรื อฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายใดๆจากผู้ให้ เช่าได้
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ จํากัด ซึงกองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิการเช่าทีดิน จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,
x

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่ าทีดิน ตามสัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายนิ กร
คุปรั ตน์ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ ม ทรั พย์
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ. 2813, 33043 (บางส่ วน)) ลง
วันที 3 สิงหาคม 2554

เจ้ าของทีดิน

นายนิกร คุปรัตน์ (“เจ้ าของทีดิน”)

ผู้โอนสิทธิการเช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ”)
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ผู้รับโอนสิทธิการเช่ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงโอนและกองทุน รวมตกลงรั บ โอนสิ ท ธิ
(รวมทังสิ
, ทธิการเช่า) และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าจากดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ และเจ้ าของทีดินยินยอมด้ วยกับการโอนดังกล่าว ทังสามฝ่
,
ายตกลงให้
การโอนดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บัง คับ เมื อ ได้ จดทะเบี ย นโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ต่ อ
สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องก่อนวันที 17 ก.พ. 55 (“วันจดทะเบียน”) และ
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ได้ ชําระค่าเช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาให้ แก่เจ้ าของ
ทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจ้ าของทีดินตกลงทีจะไปดําเนินการดังกล่าวในวันจด
ทะเบียน ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง พร้ อมนําโฉนดทีดินต้ นฉบับ สําเนา
บัตรประชาชน และหนังสือยินยอมจากคูส่ มรสไปด้ วย
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาระภาษี และ
อากรแสตมป์ต่างๆ ทีเกียวข้ องสําหรับการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่า เนืองจากเจ้ าของทีดินไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพิมเติม
จากสัญญาเช่า
x เมือดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์และกองทุนรวมดําเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ
การเช่าต่อสํานักงานทีดินทีเกียวข้ องแล้ ว ทัง, สามฝ่ ายตกลงให้ ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์เป็ นผู้รับผิดชอบภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรัพย์ทีเช่าทีเกิดขึ ,น
ก่อนวันจดทะเบียน รวมถึงค่าเช่า และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับทรัพย์
ทีเช่าซึงดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ มีหน้ าทีชําระตามทีกําหนดในสัญญาเช่า
และเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ตกลงชําระเงินคืนให้ แก่กองทุนรวมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับการทวงถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากกองทุนรวมชําระค่า
ภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ ทรั พย์ทีเช่า รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
ั ญาเช่าแทนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
x กองทุนรวมจะถือเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิ (รวมถึงสิทธิ การเช่า) และหน้ าทีตามทีกําหนดใน
สัญญาเช่า รวมถึงเจ้ าของทีดินจะยังคงมีสิทธิ และหน้ าทีตามทีกําหนดใน
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สัญญาเช่าตามเดิมทุกประการ
x เจ้ าของทีดินและดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงและรับทราบว่าในวันทีทํา
บันทึกข้ อตกลงฉบับนี , และในวันจดทะเบียน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ไม่มี
หนี ,สินใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าค้ างชําระต่อเจ้ าของทีดิน เว้ นแต่ ค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าฉบับลงวันที 10 ม.ค. 49 ซึงคํานวณตังแต่
, วนั ที 10 ม.ค. 55 จนถึง
วันจดทะเบียน และค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที 6 ก.พ. 52 ซึงคํานวณ
ค่าเช่าตังแต่
, วนั ที 6 ก.พ. 55 ถึงวันก่อนวันจดทะเบียน โดยดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ ตกลงทีจะชํ าระให้ แก่เจ้ าของทีดินภายในวันจดทะเบียน ส่วน
กองทุนรวมตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที 10 ม.ค. 49
ครัง, แรกให้ แก่เจ้ าของทีดินในวันที 9 ม.ค. 56 และจะจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
เช่าฉบับลงวันที 6 ก.พ. 52 ครัง, แรกให้ แก่เจ้ าของทีดินในวันที 5 ก.พ. 56 ตาม
จํานวนซึงคํานวณตังแต่
, วนั จดทะเบียนจนถึงวันที 9 ม.ค. 56 และ วันที 5
ก.พ. 56 (แล้ ว แต่ ก รณี )

และจ่ า ยค่า เช่ า ครั ง, ต่อ ๆ ไป ตามจํ า นวนและ

กําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
x เจ้ าของทีดิน ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และกองทุนรวมตกลงและรับทราบว่า
ในวันทีทําบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ,และในระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียน ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ ยัง คงเป็ นผู้มีกรรมสิท ธิ] ในอาคารคลังสินค้ า ทีตงั , อยู่บ น
ทรัพย์ทีเช่า กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาซื ,อขายอาคารคลังสินค้ ากับ ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ์ เพือให้ กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า
ในวันจดทะเบียน และเมือกองทุนรวมได้ เ ป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิ] ในอาคาร
คลังสินค้ าแล้ ว อาคารคลังสินค้ าดังกล่าวจะถือเป็ นสิงปลูกสร้ างที ตงอยู
ั , ่บน
ทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาเช่า

x

สัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายแขก นิมนวล และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
(ฉ. 9026, 9025, 36752, 36753, 36754) ลงวันที 24 มกราคม 2549

ผู้ให้ เช่ า

นายแขก นิมนวล

ผู้เช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินโฉนดเลขที 9026, 9025, 36752, 36753, 36754 เนื ,อทีดินรวม 5 ไร่
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ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า)

ค่ าตอบแทนการเช่ า

10,000,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

x ปี ที 1 ถึงปี ที 5 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 12,500 บาทต่อไร่
x ปี ที 6 ถึงปี ที 10 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 12,500 บาทต่อไร่
x ปี ที 11 ถึงปี ที1 5 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาทต่อไร่
x ปี ที1 6 ถึงปี ที 20 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 17,500 บาทต่อไร่
x ปี ที2 1 ถึงปี ที 25 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทต่อไร่
x ปี ที2 6 ถึงปี ที3 0 จ่ายค่าเช่าเดือนละ 22,500 บาทต่อไร่
ค่าเช่าดังกล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงชําระเป็ นรายปี และจะชําระให้ ภายในวันสุดท้ ายของ
วันครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่าของแต่ละปี ซึงในปี สุดท้ ายของสัญญาเช่า ผู้เช่า
จะต้ องชําระในวันแรกของปี สุดท้ ายแห่งสัญญาเช่าดังกล่าว กล่าวคือในปี แรกต้ อง
ชําระในวันที 22 ม.ค. 50

การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า ในกรณีท มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ใ ห้ เ ช่า ยิ น ยอมให้ ผ้ ูเ ช่ า โอนสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ นํา สิท ธิ ก ารเช่ า ดังกล่า วนี ไ, ปคํ า,
ช่ วง
ประกันเงินกู้ตอ่ ธนาคาร หรื อ สถาบันการเงิน รวมทังบุ
, คคล หรื อ นิติบคุ คลใดก็ได้
โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าแต่อย่างใด ทังนี
, , การโอนสิทธิการเช่า
หรื อเช่าช่วง หรื อนําสิทธิการเช่าไปคํ ,าประกันดังกล่าวข้ างต้ นนัน, จะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ู
เช่าต้ องได้ รับความเสียหายใดๆ โดยหากก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่ทรัพย์ที
เช่า หรื อตัวผู้ให้ เช่า ผู้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวแทน โดยไม่มีข้อ
โต้ แย้ งใดๆ ทังสิ
, ,น และผู้เช่าต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้ให้ เช่าไม่เรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ
, ,น การโอนสิทธิตามข้ อนี , ผู้เช่าต้ องแจ้ งสิทธิและหน้ าทีแก่ผ้ รู ับ
โอนสิ ท ธิ ผู้รั บ โอนสิท ธิ ห รื อ ผู้เ ช่ า ช่ ว งต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด อย่ า งลูก หนี ร, ่ ว มกับ ผู้เ ช่ า
มิฉะนันจะถื
, อว่าผู้ให้ เช่าไม่ได้ อนุญาต
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x สิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าฉบับนี , คู่สญ
ั ญาสามารถสืบมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ โดยคู่ สัญ ญาจะไม่ ถื อ เอาเหตุ ว ายชนม์ ข องคู่ สัญ ญาเป็ น
สาระสําคัญในการบอกเลิกสัญญาเช่านี ,
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x ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากทีดินแปลงทีเช่านีโ, อนกรรมสิทธิ] ไปยัง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน หรื อตกทอดไปยังทายาท โดยทางมรดกหรื อทางนิติ
กรรมใดๆ ก็ตาม ให้ ถือเอาสัญญาเช่าฉบับนี , ใช้ บงั คับไปยังผู้รับโอนกรรมสิทธิ]
ในทางใดๆ ดังกล่าวได้ ตลอดไปจนกว่าจะครบกําหนดการเช่า
ั ญาการเช่า หากทีดินแปลงทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้
x ในระหว่างอายุสญ
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการ เนืองจาก
การเวนคืนนี ,ในส่วนของทีดิน ให้ ตกได้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และในส่วนสิง ปลูกสร้ างบน
ทีดินทีเช่านี , ให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
x ก่อนครบกําหนดการเช่าทีดินตามสัญญานี , หากผู้ให้ เช่าประสงค์จะขายทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ไปยังบุคคลภายนอก ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ พร้ อมทัง,
แจ้ งราคาทีจะขายทีดินทีจะขายให้ แก่บคุ คลภายนอกดังกล่าวให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ] 30 วัน ทังนี
, , หากผู้เช่ามี
ความประสงค์ทีจะซื ,อทีดินแปลงทีเช่านี ,ไว้ เสียเอง ในราคาทีผ้ ใู ห้ เช่าจะขาย
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ สิทธิ] ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการซื ,อทีดิน
ก่อน โดยหากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เช่าหรื อตัวแทนไม่แสดง
เจตนาซื อ, ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ผู้ใ ห้ เ ช่ า จึ ง สามารถขายแก่ บุค คลภายนอก
ดังกล่าวได้
หน้ าทีผ้ เู ช่ า

x ภายในระยะเวลาการเช่า ค่าภาษี โรงเรื อน ในทีดินแปลงทีเช่านี , ผู้เช่าเป็ นฝ่ าย
ชําระเอง ส่วนค่าภาษี บํารุ งท้ องที ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ชําระเองทังสิ
, ,น ในส่วนภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดาเฉพาะในส่วนของผู้ให้ เช่าทีเกิดมีขึ ,นเนืองจากการให้ เช่า
ทีดินแปลงนี , ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นฝ่ ายชําระเอง ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหัก
ภาษี ไว้ ณ ทีจ่าย โดยผู้เช่าออกใบรับเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่าในวันนัน,

การประกันภัย

-

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

-

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง ผู้ให้ เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ู
ค่ าเสียหาย
เช่าปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามสัญญาเช่า โดยกําหนดระยะเวลาให้ ตามสมควร
ก่อนแจ้ งเลิกสัญญา และหากกรณีผ้ ู ให้ เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า ผู้เช่า
จะต้ องมี ห นั ง สื อ แจ้ งให้ ผู้ ให้ เช่ า ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ องตามสัญ ญา โดยให้
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ระยะเวลาตามสมควรเช่นกัน และเมือครบกํ าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว
ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าฟ้ องร้ องต่อศาลเพือให้
เป็ นไปตามสัญญาฉบับนี , และ หรื อ เลิกสัญญา หรื อเรี ยกค่าเสียหายใดๆ
จากผู้ให้ เช่าได้
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

x

สัญญาเช่ าช่ วงทีดินเพือใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรั บโครงการ DKSH Consumer และ
โครงการ DKSH 3M ระหว่ างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ (ฉ.9025, 9026,
36752, 36753, 36754) ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”)

ผู้เช่ าช่ วง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์
(“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 9025, 9026, 36752, 36753, 36754

ระยะเวลาการเช่ าช่ วง

30 ปี (24 ม.ค. 49 - 23 ม.ค. 79)

ค่ าตอบแทนการเช่ าช่ วง

-

ค่ า เช่ าช่ วงและการชํ า ระค่ าเช่ า x ปี ที 1 ถึงปี ที 4 (ตังแต่
, วนั จดทะเบียน ถึงวันที 23 ม.ค. 59) ในอัตราเดือนละ
ช่ วง
12,500 บาท ต่อไร่
, วนั ที 24 ม.ค. 59 ถึงวันที 23 ม.ค. 64) ในอัตราเดือนละ
x ปี ที 5 ถึงปี ที 9 (ตังแต่
15,000 บาท ต่อไร่
, วนั ที 24 ม.ค. 64 ถึงวันที 23 ม.ค. 69) ในอัตราเดือน
x ปี ที 10 ถึงปี ที 14 (ตังแต่
17,500 บาท ต่อไร่
, วนั ที 24 ม.ค. 69 ถึงวันที 23 ม.ค. 74) ในอัตราเดือน
x ปี ที 15 ถึงปี ที 19 (ตังแต่
20,500 บาท ต่อไร่
x ปี ที 20 ถึงวันสิ ,นสุดของสัญญาฉบับนี , (ตัง, แต่วนั ที 24 ม.ค. 74 ถึงวันที 23
ม.ค. 79) ในอัตราเดือนละ 22,500 บาท ต่อไร่
โดยกองทุนต้ องชําระค่าเช่าเป็ นรายปี
การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า -
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ในกรณีท มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี , กองทุน จะไม่โอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าทีการเช่าช่วง
ช่ วง
ตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บุคคลอืนใด เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่าช่วง
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x หากพื ,นทีเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วนถูกเวนคืน คู่สัญญาตกลงให้ กองทุน
เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนทีได้ รับจากการเวนคืนเฉพาะในส่วนของถนน
บนพื น, ที เ ช่ า ในกรณี ที ก ฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ ระเบี ย บ กํ า หนดให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจากการเวนคื นให้ แก่ ก องทุนแล้ ว ผู้ให้ เ ช่าช่ วงจะส่ง มอบเงิ น
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้ จ่ายเป็ นจํานวนสุทธิเท่าจํานวนทีผ้ ใู ห้ เช่าช่วงได้ รับ
x เว้ นแต่ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีต้อง
ชําระค่าภาษี บํารุ งท้ องที และ/หรื อภาษี โรงเรื อนทีเกียวกับการใช้ พื ,นทีเช่าที
เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน รวมถึงค่าเช่า และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆทีเกียวข้ อง
กับพื ,นทีเช่า ซึง ผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีชําระตามทีกําหนดในสัญญาเช่าหลักและ
เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
x ผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าหลักทุกประการ
x ผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีในการแจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีที
ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ทีมีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี , หรื อมีผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ในพื ,นทีเช่า
x ในการจดทะเบียนเช่าช่วงนัน, ผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีชําระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
ค่า อากรแสตมป์ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆที อ าจเกิ ด ขึ น, เนื อ งจากการจด
ทะเบียนการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ,
x ตลอดระยะเวลาการเช่ า ช่ ว งพื น, ที ต ามสัญ ญานี , ผู้ ให้ เช่ า ช่ ว งมี ห น้ าที
รับผิดชอบดําเนินการชําระค่าภาษี เงินได้ จากการให้ เช่าช่วงพื ,นทีเช่า
หน้ าทีผ้ เู ช่ าช่ วง

x ในส่วนภาษี บํารุ งท้ องทีและภาษี โรงเรื อนนัน, กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่า
ภาษี ดัง กล่ า ว โดยผู้ใ ห้ เช่ า ช่ ว งมี ห น้ าที นํ า ไปชํ า ระให้ แก่ ส่ ว นราชการที
เกี ยวข้ อ งและผู้ให้ เช่ าช่ วงจะต้ องนํา ใบเสร็ จรั บเงิ น หรื อสํา เนามอบให้ กับ
เจ้ าของพื ,นทีเช่าและกองทุนภายใน 1 เดือน หลังชําระค่าภาษี บํารุ งท้ องที
ดังกล่าว
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การประกันภัย

-

การผิดสัญญา หรื อการบอกเลิ ก x ก่อนวันจดทะเบียน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ปฏิบตั ิตามทีกําหนดใน ก)
สัญญา
สัญญาการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุนฯ หรื อ ข) สัญญาจะซื ,อจะขายทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ DKSH บางปะอิน และโครงการ Ducati
ฉบับลงวันที 22 ก.พ. 2555 หรื อ ค) สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์ และงานระบบ
สาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Ducati ฉบับลงวันที 22 ก.พ. 2555
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ปฏิบัติต ามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี , และไม่
x คู่สญ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ รับแจ้ ง
หรื อทราบเหตุแห่งการผิดสัญญานันเป็
, นลายลักษณ์ อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง หรื อภายในระยะเวลาใดๆทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
x เมือกองทุนไม่ชําระค่าเช่าตามจํานวนและภายในกําหนดเวลาตามทีระบุไว้ ใน
สัญญานี , และผู้ให้ เช่าช่วงได้ บอกกล่าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
ปฏิบตั ิจนพ้ นกําหนดระยะเวลาทีได้ รับแจ้ งจากผู้ให้ เช่าช่วงแล้ ว
x (ข้ อ 8.4) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
ั ญาทังสองฝ่
,
ายตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
x (ข้ อ 8.5) คูส่ ญ
x (ข้ อ 8.6) ในกรณีทีทีดินทีตงของพื
ั,
,นทีเช่าถูกเวนคืนหรื อถูกยึดจากหน่วยงาน
ใดๆ ส่งผลให้ กองทุนไม่สามารถใช้ ประโยชน์พื ,นทีเช่าได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาฉบับนี ,อย่างมีนยั สําคัญ
การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 8.4 ข้ อ 8.5 หรื อข้ อ 8.6 ของ
ค่ าเสียหาย
สัญญาฉบับนี , ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยทีค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มี
สิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ (1) ค่าเสียหายทีเกิดขึ ,นเนืองจากการปฏิบตั ิ
ผิดสัญญาก่อนวันทีสญ
ั ญาเช่าทีดินฉบับนี ,สิ ,นสุดลง หรื อ (2) ความเสียหาย
ในพื ,นทีเช่าอันเกิดจากการกระทําของกองทุน (เว้ นแต่ความเสือ มสภาพ) หรื อ
(3) คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

-
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โครงการ DKSH 3M
x

สัญญาเช่ าทีดินระหว่ างนายนิ กร คุปรั ตน์ และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไล
แอนซ์ จํากัด (ฉ. 33043 (บางส่ วน)) ลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้ให้ เช่ า

นายนิกร คุปรัตน์ (“ผู้ให้ เช่ า”)

ผู้เช่ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 33043 (1 งาน 68 ตารางวา)

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (6 ก.พ. 52 – 5 ก.พ. 82)

ค่ าตอบแทนการเช่ า

630,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

x ปี ที 1 ถึงปี ที 5 (ตังแต่
, วนั ที 6 ก.พ. 52 ถึงวันที 5 ก.พ. 57) ชําระค่าเช่าปี ละ
25,200 บาท
, วนั ที 6 ก.พ. 57 ถึงวันที 5 ก.พ. 62) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 6 ถึงปี ที10 (ตังแต่
33,600 บาท
, วนั ที 6 ก.พ. 62 ถึงวันที 5 ก.พ. 67) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 11 ถึงปี ที1 5 (ตังแต่
42,000 บาท
, วนั ที 6 ก.พ. 67 ถึงวันที 5 ก.พ. 72) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 16 ถึงปี ที 20 (ตังแต่
52,500 บาท
, วนั ที 6 ก.พ. 72 ถึงวันที 5 ก.พ. 77) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 21 ถึงปี ที 25 (ตังแต่
63,000 บาท
, วนั ที 6 ก.พ. 77 ถึงวันที 5 ก.พ. 82) ชําระค่าเช่าปี ละ
x ปี ที 26 ถึงปี ที 30 (ตังแต่
73,500 บาท

การต่ ออายุสัญญาเช่ าและค่ าเช่ า ในกรณีท มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธินําทีดินทีเช่า และสิงปลูกสร้ างบนทีดินแปลงทีเช่านี ,
ช่ วง
ไปให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอืนเช่าช่วง หรื อโอนสิทธิการเช่าให้ ผ้ อู ืนได้ โดยไม่จําต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าอีกแต่อย่างใด นอกจากนี , ในระหว่างอายุการเช่านี , ผู้ให้
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่า นําสิทธิการเช่าไปคํ ,าประกันเงินกู้ตอ่ บุคคลหรื อนิติบคุ คล หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าแต่อย่างใด
ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ความร่ วมมือและดําเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
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การทําเอกสารและจดทะเบียน เพือให้ การตามทีระบุไว้ ในวรรคแรกสําเร็ จลุล่วง
และสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x สิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าฉบับนี , คู่สญ
ั ญาสามารถสืบมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ โดยคู่ สัญ ญาจะไม่ ถื อ เอาเหตุ ว ายชนม์ ข องคู่ สั ญ ญาเป็ น
สาระสําคัญในการบอกเลิกสัญญาเช่านี ,
x ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าเข้ าครอบครองใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่านี ,ได้ ทกุ ชนิด
อาทิเช่น ก่อสร้ างโกดัง ให้ เช่า ปลูกสร้ างอาคาร บ้ านเรื อน ทีพกั อาศัย หรื อ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมใดๆ ได้ ทงสิ
ั , ,น แต่ทงนี
ั , , ห้ ามมิให้ ผ้ เู ช่า หรื อผู้เช่า
ช่วง รวมตลอดถึงผู้รับโอนสิทธิ การเช่า นําทีดินแปลงทีเช่านี , ไปเป็ นสถานที
ประกอบ ทํา หรื อสร้ างหรื อเก็บรักษา วัตถุระเบิด สารเคมี เชื ,อเพลิง วัตถุเคมี
ร้ ายแรง หรื อสิง ผิดกฎหมายใดๆ อย่างเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าจากผู้ให้ เช่า
x ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ความร่วมมือและดําเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ
มอบอํ า นาจให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ ตัว แทนของผู้เ ช่ า ในการขออนุญ าตต่า งๆ ต่ อ
หน่วยงานของรั ฐทีเกียวข้ อง ในการก่อสร้ าง หรื อกระทําการใดๆ บนทีดิน
แปลงที เ ช่ า นี , โดยไม่ติ ด ใจเรี ย กร้ องค่า ตอบแทนใดๆ ทัง, สิน, ทั ง, นี , การขอ
อนุญาตของผู้เช่าดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ทําให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ อง
ได้ รับความเสียหายใด ๆ
x หากเกิดเพลิงไหม้ ในสิงปลูกสร้ างทีผ้ เู ช่าก่อสร้ างขึ ,นบนทีดินทีเช่า ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่า ดําเนินการปลูกสร้ างสิง ก่อสร้ างใดๆ บนทีดินแปลงทีให้ เช่ านี ,
แทนต่อไปได้ จนกว่าจะครบกําหนดการเช่ากันตามสัญญานี , โดยไม่ถือเป็ น
เหตุในการเลิกสัญญานี , แต่ทงนี
ั , , ไม่ตดั สิทธิผ้ เู ช่าทีจะบอกเลิกสัญญานี , ซึงใน
กรณีดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าตกลงไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก
ผู้เช่า
x ภายใต้ บงั คับของข้ อ 12 ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากผู้ให้ เช่าขายหรื อ
โอนกรรมสิ ท ธิ] ใ นที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใดๆ ผู้ ให้ เช่ า จะ
ดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิ]ในทีดินแปลงทีเช่านี ,ตกลงและยินยอมผูกพัน
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรที จ ะปฏิ บัติ ต ามสัญ ญานี , ต่ อ ไปเสมื อ นหนึ ง เป็ น
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คูส่ ญ
ั ญามาตังแต่
, ต้น
อนึง ในกรณี ที กรรมสิทธิ] ในที ดินแปลงเช่านี ต, กทอดไปยังทายาทโดยทาง
มรดกหรื อโดยพินยั กรรมให้ บรรดาสิทธิ และหน้ าทีของผู้ให้ เช่าตามสัญญานี ,
ผูกพันทายาททุกประการ
ั ญาการเช่า หากทีดินแปลงทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้
x ในระหว่างอายุสญ
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ที ได้ รับจากหน่วยงานราชการ เนืองจาก
การเวนคืนนี ,ในส่วนของทีดิน ให้ ตกได้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และในส่วนสิง ปลูกสร้ างบน
ทีดินทีเช่านี , ให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
x ก่อนครบกําหนดการเช่าทีดินตามสัญญานี , หากผู้ให้ เช่าประสงค์จะขายทีดิน
แปลงทีเช่านี ,ไปยังบุคคลภายนอก ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ พร้ อมทัง,
แจ้ งราคาทีจะขายทีดินทีจะขายให้ แก่บคุ คลภายนอกดังกล่าวให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ] 30 วัน ทังนี
, , หากผู้เช่ามี
ความประสงค์ทีจะซื ,อทีดินแปลงทีเช่านี ,ไว้ เสียเอง ในราคาทีผ้ ใู ห้ เช่าจะขาย
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ สิทธิ ผ้ เู ช่า หรื อตัวแทนของผู้เช่า ในการซื ,อทีดิน
ก่อน โดยหากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เช่าหรื อตัวแทนไม่แสดง
เจตนาซื อ, ที ดิ น แปลงที เ ช่ า นี , ผู้ใ ห้ เ ช่ า จึ ง สามารถขายแก่ บุค คลภายนอก
ดังกล่าวได้ ทีราคาและเงือนไขเดียวกันกับทีแจ้ งแก่ผ้ เู ช่า
หน้ าทีผ้ เู ช่ า

x ภายในระยะเวลาการเช่า ค่าภาษี โรงเรื อน ในทีดินแปลงทีเช่านี , ผู้เช่าเป็ นฝ่ าย
ชําระเอง ส่วนค่าภาษี ทีดิน ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ชําระเองทังสิ
, ,น ในส่วนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาเฉพาะในส่วนของผู้ให้ เช่าทีเกิดมีขึ ,นเนืองจากการให้ เช่าทีดิน
แปลงนี , ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นฝ่ ายชําระเอง ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี ไว้
ณ ทีจ่าย โดยผู้เช่าออกใบรับเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่าในวันนัน,

การประกันภัย

-

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

-

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก x หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง ผู้ให้ เช่าจะต้ องมีหนังสือ แจ้ งให้ ผ้ ู
ค่ าเสียหาย
เช่าปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หากครบกําหนดเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ วผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีผ้ ูเช่าผิดนัดชําระค่าตอบแทนตามกําหนดและหรื อเงินค่าเช่ารายปี
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ตามกําหนด ผู้เช่ายินยอมชําระค่าปรับในอัตราร้ อยละ 1.25% ต่อเดือน
x หากในกรณีทีผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลาตามสมควร และเมือ
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ปฏิ บตั ิตามสัญญาเช่านี , หรื อเลิกสัญญา
เช่าหรื อฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายใดๆจากผู้ให้ เช่าได้
เหตุสุดวิสัย

-

หมายเหตุ

เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจาก ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
ซึงกองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิการเช่าทีดิน จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี , (โปรดดูบนั ทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่า
ทีดินสัญญาเช่าทีดินระหว่างนายนิกร คุปรัตน์ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (ฉ, 2813, 33043 (บางส่วน)) ลงวันที 3 ส.ค. 54)

2.2.4

สัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีหนึง
x

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 22
กุมภาพันธ์ 2555

ผู้รับสัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“WHA”)

ผู้ให้ สัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงไม่ แข่ งขันกับกิจการของ ก. WHA รับรองต่อกองทุนรวมว่าในการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินค้ า และ/
กองทุน
หรื อ โรงงาน หาก WHA มีความประสงค์ทีจะเสนอทรัพย์สินอืนให้ แก่ลกู ค้ า
หรื อ นายหน้ าใดๆ เพื อการให้ เ ช่า และ/หรื อ โอนสิทธิ การเช่า ในทรั พ ย์ สิน
ประเภทคลังสินค้ า และ/หรื อ โรงงานของ WHA ซึงตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตร
จากทรัพย์สินของกองทุนรวม WHA ตกลง เสนอทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ า
ลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า หรื อ นายหน้ านันหากเป็
,
นไปตามเงือนไขดังนี ,
(1)

WHA ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
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รวมสําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุนรวม และ
(2)

ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนเป็ นทรัพ ย์สินทีมีคณ
ุ สมบัติตรงกับ
ประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ า

อย่างไรก็ดี หาก WHA แสดงให้ กองทุนรวมเห็นว่าคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตาม
ประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่ตรงกับคุณสมบัติทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
โดย WHA จะต้ องนําส่งเอกสารแสดงความจํานงของลูกค้ าหรื อนายหน้ า ต่อ
กองทุนรวมเพือประกอบการพิจารณาด้ วย ทังนี
, , หาก WHA ได้ ลงนามในหนังสือ
แสดงความจํ า นงกับลูก ค้ า หรื อนายหน้ า รายดัง กล่า วแล้ ว แม้ ต่อ มาภายหลัง
คุณ สมบัติ ข องทรั พ ย์ สิน ตามประเภทธุ ร กิ จของลูกค้ า หรื อ นายหน้ า จะตรงกับ
ลักษณะของทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ ถือว่ากรณีดงั กล่าวไม่อยู่ภายใต้
บังคับของข้ อกําหนดข้ างต้ น
ข. คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิแก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ว่าทรั พย์ สินทีกองทุน รวมเข้ าลงทุน มีคุณสมบัติ ตรงกับประเภทธุรกิ จของ
ลูกค้ าหรื อนายหน้ าหรื อไม่ และหากลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่ประสงค์ทีจะเข้ า
ทําสัญญากับกองทุนรวม จะไม่ถือว่า WHA ผิดสัญญาในข้ อนี ,
ข้ อตกลงเกี ยวกั บ การถื อ ครอง WHA ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวม ดังต่อไปนี ,
หน่ วยลงทุน
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ก. ภายในระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีสญ
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 1 มีผลใช้ บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่ วย
ลงทุน”) WHA ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ซึ ง ออกและเสนอขายสํ า หรั บ การเพิ ม ทุน ครั ง, ที 1

นี , ให้ อ ยู่ใ นความ

ครอบครองของ WHA หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA โดยมีสดั ส่วนการ
ถือครองหน่วยลงทุนดังนี ,
1. ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ออกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิมทุนครัง, ที 1 ในระยะเวลา 2 ปี แรกของระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ
2. ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีออกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิมทุนครัง, ที 1 ภายในระยะเวลา ปี ที 3 ถึง ปี ที 8 ของ
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ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน
ทังนี
, , WHA หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําหรื อ
ก่อภาระผูกพันใดๆ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ า
และหากกองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพือเพิมทุนในอนาคต ให้ ถือว่า
WHA ไม่ต้องอยูใ่ นเงือนไขของสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนข้ างต้ น
ข.

ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ข้างต้ น WHA และ/
หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอนหน่วยลงทุน
จนทําให้ WHA และ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยลงทุน
รวมกัน ตํ า กว่ า สัด ส่ว นที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ก ข้ า งต้ น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม

ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

ข้ อตกลงเกียวกับการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงทีดินเพือใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรับ
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
WHA ตกลงต่อกองทุนรวมว่าจะปฏิบตั ิตามเงือนไขใดๆ ทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าทีดิน
, ่ที ตําบลศีรษะจระเข้ ใหญ่ (เสาธง)
จํานวน 5 แปลงคิดเป็ นพื ,นทีรวม 5 ไร่ ซึงตังอยู
อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด ในฐานะผู้เช่า กับนายแขกนิมนวล ในฐานะผู้ให้ เช่า หรื อเจ้ าของ
ทีดิน ฉบับลงวันที 24 ม.ค. 2549 ซึง กองทุนรวมได้ เช่าช่วงทีดินดังกล่าวจาก บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด ตามสัญญาเช่าช่วงทีดินเพือใช้ เป็ นทางเข้ าออก
สําหรับโครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M ฉบับลงวันที 22
ก.พ. 55

2.2.5

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครั ง4
ทีหนึง
x

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง4 ที 1 ระหว่ าง กองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ดับบลิ วเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริ ษั ท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)
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กองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(“กองทุน”)

โครงการ

x โครงการ DKSH consumer
x โครงการ DKSH 3M
x โครงการ DKSH บางปะอิน
x โครงการ Ducati

หน้ าทีของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

x กองทุนตกลงแต่งตังและผู
,
้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับการแต่งตังให้
, ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน สําหรับโครงการ ตามเงือนไข
และหลักเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ ในสัญญานี , โดยให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เริ ม
ปฏิบตั ิหน้ าทีนบั ตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1
x ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงจะปฏิ บัติ ห น้ า ที ใ นการบริ ห าร และจัด การ
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว
จะต้ องสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานประจําปี โครงการจัดการกองทุน และ
กฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
, , เพือประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ระยะเวลาการจ้ างบริหาร

ภายใต้ ข้ อกํ า หนดและเงื อ นไขอื น ของสัญ ญานี , คู่ สัญ ญาตกลงให้ ผู้ บริ ห าร
อสัง หาริ มทรั พย์ ป ฏิบัติ หน้ า ทีต่า งๆ ตามทีกํา หนดไว้ ใ นสัญ ญาฉบับนี , มีกํ าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ เว้ นแต่กรณีสญ
ั ญาเช่าทีดินซึง
กองทุนได้ รับโอนสิทธิ การเช่าตามทีกําหนดไว้ ในการตกลงเกียวกับการเข้ าลงทุน
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M ลงวันที 22 ก.พ. 2555 โดย
ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าทีตา่ งๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ,ตาม
กําหนดระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ทีกองทุนได้ รับโอนตามบันทึกข้ อตกลงเกียวกับ
การโอนสิทธิ การเช่าทีดิน ลงวันที 3 ส.ค. 2554 และบันทึกแก้ ไขข้ อตกลงเกียวกับ
การโอนสิทธิการเช่าทีดิน ครัง, ที 1 ลงวันที 12 ต.ค. 2554

ค่ าจ้ างบริหารทรัพย์ สิน

ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงและรั บ ทราบว่ า ค่ า ตอบแทนในการบริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ได้ รวมเงิ นค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน และ/หรื อ ภาษี บํารุ งท้ องที
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รวมทังเบี
, ,ยประกันภัยในทรัพย์สนิ แบบสรรพภัย (All Risk) ของโครงการไว้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงชําระค่าภาษี และค่าเบี ,ยประกันภัยดังกล่าว
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เอง
หลักประกันการปฏิบัตติ าม
สัญญา

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงนําหนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย
ในวงเงินจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีการต่ออายุหนังสือคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี
ตลอดระยะเวลาการจ้ า งบริ ห าร เพือ เป็ นประกัน การปฏิบัติ ห น้ า ที ของผู้บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญานี ,

ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์ สนิ ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีข องผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นไป
ตามประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของกองทุน (ซึง
อาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราวๆ)
การพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี , กองทุนมีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนิ นงาน
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 8 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
การเพิมทุนครัง, ที 1
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 13 ปี นับตังแต่
การเพิม ทุนครัง, ที 1
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 18 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
การเพิม ทุนครัง, ที 1
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 23 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
การเพิม ทุนครัง, ที 1
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 28 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
การเพิม ทุนครัง, ที 1
กองทุนอาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี ,โดยแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่า
x รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลียในช่วงระยะเวลาพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนัน, ๆ ตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของ
รายได้ จากการดําเนินงาน ระหว่างวันที 22 ก.พ. 2555 ถึงวันที 21 ก.พ.
2556 หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการดําเนินงานโดย
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เฉลีย ตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนในแต่ละปี
สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามราอบทีกําหนด
ข้ างต้ น และ
x รายได้ จากโครงการโดยเฉลีย ในช่วงระยะเวลาพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนัน, ๆ รวมกับระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีครบ
กําหนดเวลาตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, (ซึงเป็ นระยะเวลาสําหรับการ
แก้ ไขเหตุการณ์ ตามข้ อข้ างต้ น) ยังคงตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้
จากการดําเนินงานระหว่างวันที 22 ก.พ. 2555 ถึงวันที 21 ก.พ. 2556
หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลีย
ตามแผนการดํ าเนิน งานประจํ า ปี ทีได้ รั บ อนุมัติ จ ากกองทุน ในแต่ล ะปี
สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีกําหนด
ข้ างต้ น
การสิน4 สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนีอ, าจถูก ยกเลิกได้ โดยคู่ส ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง หากเกิ ดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี , ทังนี
, ,ให้ ค่สู ญ
ั ญาทีเกียวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้
ล้ มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มี ก ารร้ องขอให้ ฟื,น ฟูกิ จ การของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่อ ศาลหรื อ
หน่ ว ยงานราชการที เ กี ย วข้ อ งซึ ง ส่ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี ,หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ,
(ค) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เปลีย นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การทําการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ/หรื อผู้บริ หารในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญอัน
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี ,
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ,ใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับการเงินของกองทุนโดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(จ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีกําหนดภายใต้ สญ
ั ญา
ตกลงกระทําการ
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(ฉ) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ป ฏิ บัติ เ งื อ นไขใด ๆ ตามสัญ ญาเช่ า ที ดิ น
จํ านวน 5 แปลง คิดเป็ นพื น, ทีรวม 5 (ห้ า ) ไร่ ระหว่างผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในฐานะผู้เช่า กับ นายแขก นิมนวล ในฐานะผู้ให้ เช่า หรื อ
เจ้ าของทีดิน ฉบับลงวันที 24 ม.ค. 49 ซึงกองทุนได้ เช่าช่วงทีดินดังกล่าว
จากผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เพือใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรั บโครงการ
DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
(ช) กรณีหากปรากฏว่า รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลียในช่วงระยะเวลา
การพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานตํ า กว่ า เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต าม ที กํ า หน ด ใ น สั ญ ญ า หรื อ ก รณี ห า ก ผู้ บริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัดถูกศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์
เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การ
ชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน, ฟูกิจการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จํากัดต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัดไม่บริ หารจัดการกองทุน
ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี ,ชวนอันเป็ นผลให้
เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อโครงการฯ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน กสิก รไทย จํ า กัด มิได้ ดํ าเนิ น การเป็ น
บริ ษัทจัดการของกองทุนอีกต่อไป
3. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) มี ก ารเลิก กองทุน ตามที กํ า หนดไว้ ใ นหัว ข้ อ “การเลิก โครงการจัด การ
กองทุ น ” ของรายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น หรื อ ในกรณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง ให้ เลิกกองทุน
(ข) โครงการถูกทําลายทังหมดหรื
,
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญและ
กองทุนไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าวอีกต่อไป อัน
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เป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามทีระบุ
ไว้ ในสัญญานี ,ได้ อีกต่อไป
(ค) เมือมีการเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของ
สัญญานี ,
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญา
(ง) คูส่ ญ
ฉบับนี ,หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าทีดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึงการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อกองทุน
หรื อทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมหรื อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง และ
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 วัน
นับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษร
(จ) กองทุนได้ ดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิ มเติม
ทังหมดแก่
,
ผ้ เู ช่าเพียงรายเดียวในคราวเดียว

2.3

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสอง

2.3.1

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดิ นพร้ อมสิงปลูก สร้ างสําหรั บทรั พย์ สิน ทีก องทุ นรวม WHAPF ลงทุ น
เพิมเติมครัง4 ทีสอง
x

ผู้จะขาย

ผู้จะซือ4
ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดิน พร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ Healthcare และโครงการ
Kao 3 ระหว่ าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอช
เอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556
บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“อะไลแอนซ์ ”)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“คอร์ ปอเรชัน”)
รวมเรี ยกว่า “ผู้จะขาย”
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)
x อะไลแอนซ์ตกลงขายและกองทุนตกลงซื ,อทีดินและสิงปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , ่บน
ทีดินในโครงการ Healthcare ตังอยู
, ่ที ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บาง
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พลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ (“โครงการ DKSH Healthcare”)
x คอร์ ปอเรชัน ตกลงขาย และกองทุนตกลงซื ,อทีดินและสิงปลูกสร้ างทีตงอยู
ั, ่
บนทีดินในโครงการ Kao3 ตัง, อยู่ที ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี (“โครงการ Kao3”)
ทังนี
, , โครงการ Healthcare และโครงการ KAO3 รวมเรี ยกว่า “ทรั พย์ ท ีซือ4
ขาย”
x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายเป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
, ,น 1,567,580,192.29 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
(ก) ที ดิ น และสิ ง ปลูก สร้ างในโครงการ Healthcare เป็ นจํ า นวนเงิ น
1,261,417,217.20 บาท ให้ แก่ อะไลแอนซ์
(ข) ที ดิ น และสิ ง ปลูก สร้ างในโครงการ KAO 3 เป็ นจํ า นวนเงิ น
306,162,975.09 บาทให้ แก่ คอร์ ปอเรชัน
x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายในวันจดทะเบียน ตามวิธีการที
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรั พย์ สินที ซื อ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันจดทะเบี ยน โดย
ปราศจากภาระผูกพัน และ/หรื อ การรอนสิทธิใด ๆ และ/หรื อ ไม่ตกอยู่ในบังคับ
แห่งทรัพยสิทธิ หรื อข้ อพิพาทใดๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีผ้ จู ะขายได้ ทํา
ไว้ ในฐานะผู้ให้ เช่ากับผู้เช่า (“สัญญาเช่ าและบริ การ”) ตามรายละเอียดทีได้
แจ้ งให้ แก่ผ้ จู ะซื ,อทราบ
x ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีกองทุนได้ ดําเนินการนําเงินทีได้ จาก
การเพิ มทุ นครั ง, ที 2 ไปจดทะเบี ยนเป็ นกองทรั พย์ สิ นกองทุ น ผู้ จะขายจะ
ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ]และกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อ
ขายต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง (“วันจดทะเบียน”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินทีซื ,อขายให้ แก่กองทุนในวันจด
ทะเบียน โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ทันทีทีการจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
x ในกรณีทีกองทุนเห็นว่าสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขายอยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อ
ชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ูลว่ งหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , กองทุนมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธการรั บโอนทรัพย์ สินทีซือ,
ขายจนกว่าผู้จะขายจะดําเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความชํารุ ดบกพร่ อง
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย
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ดังกล่าว ทังนี
, , จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทุน
x คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าที
ต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับทรั พย์ สินที ซื อ, ขาย ซึงเกิ ดขึน, นับจากวันจดทะเบี ยนที
เกี ยวข้ องกั บทรั พย์ สิ นที ซื อ, ขายนัน, ๆ และผู้จะขายเป็ นผู้มี สิ ทธิ ในการได้ รั บ
ประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ จากหรื อเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายซึง
เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกี ยวกับหรื อ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายทีเกิดขึน, ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ ,า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ภาษี ค้างชําระ
เช่น ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที เป็ นต้ น บรรดาความรับผิดต่าง ๆ
เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซื อ, ขายทีเกิ ดขึน, เนืองจากการประเมินของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ อง บรรดาหนี ,สินต่าง ๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์สินทีซื ,อ
ขาย
x ในกรณีทีกองทุนได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและทีดินและภาษี บํารุ งท้ องที รวมตลอด
ถึงภาษี ป้ าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที อาจเรี ยกเก็ บโดยหน่วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ผู้จะขายที เกี ยวข้ องตกลงชํ าระภาษี โรงเรื อน และที ดิน และภาษี บํ ารุ งท้ องที
รวมถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกี ยวข้ องกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายดังกล่าวแก่กองทุนจน
ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีกองทุนได้ ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนผู้จะ
ขายรายนันและแจ้
,
งให้ ผ้ จู ะขายรายนันทราบเป็
,
นลายลักษณ์อกั ษร
x ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การให้ แก่กองทุน
และกองทุนตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าวโดยการแปลงหนี ,ใหม่ และผู้จะ
ขายจะดําเนินการใดๆ เพือกองทุนได้ รับความยินยอมในการรั บโอนสิทธิ และ
หน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าและบริ การเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ เช่ าและ
ผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันจด
ทะเบียน
x เว้ นแต่ทีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ในวันจดทะเบียน ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบ
เอกสารและ/หรื อทรั พย์ สินต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องกับทรั พย์ ทีซือ, ขายให้ แก่กองทุน
ดังต่อไปนี ,
1) เอกสารแสดงการไถ่ถอนจากจํานองในทรัพย์ทีซื ,อขาย (หากมี)
2) หลักฐานการแบ่งแยกทีดินจากโฉนดเดิมเพืออกโฉนดทีดินฉบับปั จจุบนั ของ
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ทีดินซึง เป็ นทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย (หากมี)
3) หลักฐานการระงับข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการดําเนินการทางศาลหรื อไม่
ก็ตามทีเกียวกับทรัพย์ทีซื ,อขาย หรื อาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ,
หรื อการครอบครองทรัพย์ทีซื ,อขายของกองทุน (หากมี)
4) คําสัง ของศาล กรมบังคับคดี และเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ให้ ยกเลิก การ
ยึด การอายัด การห้ ามโอน หรื อเปลียนแปลงทางทะเบียนทรัพย์ทีซื ,อขาย
(หากมี)
5) โฉนดทีดิน สําเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรื อรื อ, ถอนอาคาร และใบอนุญาตอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อ
ขาย รวมทังแบบแปลนการก่
,
อสร้ างอาคาร
6) สัญญาเช่ าและบริ การ บัญชี รายชื อ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกี ยวข้ องกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาเช่าและบริ การ สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การจัดการทรั พย์ ที ซื อ, ขายระหว่างผู้จะขายและบุคคลภายนอกซึงเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ทีซื ,อขาย
x (ก) อะไลแอนซ์ตกลงส่งมอบเงินประกันการเช่าที อะไลแอนซ์ได้ รับจากผู้เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การ เป็ นเงินสดรวมจํานวน 48,585,976.80 บาท ในวัน
จดทะเบี ยน และดํ าเนิ นการให้ ผ้ ูเช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าละสัญญาบริ การขอ
หนังสือคํา, ประกันวงเงิ น 43,560,976.80 บาท จากธนาคารพาณิชย์ทีประกอบ
กิจการในประเทศไทย ภายใน 90 วันนับจากวันจดทะเบียน เพือเป็ นหลักประกัน
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การโดยมีกองทุนเป็ นผู้รับประโยชน์
(ข) คอร์ ปอเรชันตกลงส่งมอบเงินประกันการเช่าทีคอร์ ปอเรชันได้ รับจากผู้เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การเป็ นเงินสดรวม 8,478,509.76 บาท
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้ รับจากทรัพย์ทีซื ,อขายภายหลังจาก
วันจดทะเบียนให้ แก่กองทุน โดยผู้จะขายจะแจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุน ภายใน 5 วันนับจากวันที
ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ งตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ สัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ สัญญาซื ,อขายอุปกรณ์
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x

x

x

x

2.3.2

และงานระบบสาธารณูปโภค สําหรับโครงการ Healthcare และ โครงการ
Kao 3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหายพร้ อม
ดอกเบี ,ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะได้ รับค่าเสียหาย
พร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
หากไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นการโอนกรรมสิ ท ธิ] ใ นทรั พ ย์ ที ซื อ, ขายภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา หรื อไม่มีการชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนด
ในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
หากอะไลแอนซ์ผิดนัดไม่จดทะเบียนภาระจํายอมให้ แก่กองทุนตามสัญญา
ก่อตังภาระจํ
,
ายอม ลงวันที 30 ต.ค. 2555 กองทุนมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
(“สัญญาก่ อตัง4 ภาระจํายอม”)
ในกรณีหากสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขาย อยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อชํารุ ด
บกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , และผู้จะขายไม่สามารถแก้ ไขทรัพย์สินดังกล่าว
ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญา กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญามิได้ มีการผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาซือ, ขายอุปกรณ์
และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ Healthcare และ โครงการ
Kao3 หรื อ สัญญาก่อตังภาระจํ
,
ายอม หากคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงร่ วมกันเพือเลิก
สัญญาฉบับนีเ, ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส, ิ ,นสุดลงโดยที
คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น หรื อ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตก
ประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ลงกันเป็ นอย่างอืน

สัญญาซือ4 ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุน
เพิมเติมครัง4 ทีสอง
x

สัญญาซือ4 ขายอุ ปกรณ์ และงานระบบสาธารณู ปโภคสําหรั บโครงการ Healthcare และ
โครงการ Kao 3 ระหว่ าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด บริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และ กองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556
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ผู้จะขาย

ผู้จะซือ4
ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“อะไลแอนซ์ ”)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“คอร์ ปอเรชัน”)
รวมเรี ยกว่า “ผู้จะขาย”
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เ มียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)
x ผู้จะขายตกลงขายและกองทุนตกลงซื ,ออุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค
ซึง เป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้จะขาย (รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ ท ซี อื 4 ขาย”)

x กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายเป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
, ,น 512,419,807.71 บาท ซึง เป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว โดยแบ่ง
ออกเป็ น ทรั พย์ ทีซือ, ขายโครงการ Healthcare จํ านวน 353,582,782.80
บาท ชําระให้ แก่ อะไลแอนซ์ และทรัพย์ทีซื ,อขายโครงการ Kao 3 จํานวน
158,837,024.91 บาท ชําระให้ แก่คอร์ ปอเรชัน
โดยกองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่ผ้ จู ะขายในวันโอน
กรรมสิทธิ] ตามวิธีการคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรั พย์ สินทีซือ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันที คู่สญ
ั ญาภายใต้
สัญญาจะซื ,อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรับโครงการ Healthcare และ
โครงการ Kao 3 (“สัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ”) ได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] ทรัพย์ทีซื ,อขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(“วันโอนกรรมสิทธิ{”)
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรั พย์ ทีซื อ, ขายให้ แก่กองทุนในวันโอน
กรรมสิทธิ]ตามสภาพของทรัพย์ทีซื ,อขายทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือ
ว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ทนั ทีทีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ]ทรัพย์ทีซื ,อขายตามสัญญาเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีผลสมบูรณ์
ตามกฎหมาย
x คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง
ๆ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันโอนกรรมสิทธิ] และผู้จะ
ขายเป็ นผู้มีสทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ จากหรื อเกียวเนือง
กับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายซึง เกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา
x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่าง ๆ ทีเกี ยวกับหรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ] ซึงรวมถึง ค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายอันเกียวเนืองกับทรัพย์ทีซื ,อขาย เช่น ค่าบํารุงทรัพย์ทีซื ,อขาย เป็ นต้ น
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย
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x ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงทีจะส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์ทีซื ,อขายให้ แก่กองทุน ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ ส ัญ ญาที เ กี ย ว ข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาการเข้ าลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาและเรี ย ก
ค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ,ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
, วนั ทีผิดสัญญาจนกว่าจะ
ได้ รับค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
,
,ยดังกล่าวจนครบถ้ วน
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,นจาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x หากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ] ในทรัพย์ทีซื ,อขายภายในระยะเวลาทีกําหนดใน
สัญญา หรื อไม่มีการชําระราคาซื ,อขายตามทีกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ใดทีมิได้ ผิดสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
x ในกรณี ที คู่สัญ ญามิ ไ ด้ มี ก ารผิ ด สัญ ญาฉบับ นี , หรื อสัญ ญาเข้ า ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ หากคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงร่วมกันเพือเลิกสัญญาฉบับนี ,เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยทีค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มี
สิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด จาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
หมายเหตุ
2.3.3

ผู้ให้ สัญญา

สัญญาก่ อตัง4 ภาระจํายอม ระหว่ าง บริ ษัท แวร์ เฮ้ าส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที
30 ตุลาคม 2555
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม”)
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ผู้รับสัญญา

บริ ษัท แวร์ เฮ้ าส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“อะไลอนซ์ ”)

การก่ อตัง4 ภาระจํายอม

ภายหลังทีกองทุนได้ จดทะเบียนรั บโอนกรรมสิทธิ] ทีดินสามยทรัพย์ (โฉนดทีดิน
เลขที 813 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ)
แล้ ว อะไลแอนซ์ ยินยอมให้ ทีดินภารยทรัพย์ (โฉนดทีดินเลขที 53954 ตําบลบาง
โฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ) ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํา
ยอม ในเรื องทางเดิน ทางรถยนต์เข้ า-ออก การติดตังสาธารณู
,
ปโภคในส่วนไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ ทางระบายนํ ,า และสาธารณูปโภคอืนๆ สําหรับทีดินสามยทรัพย์
หรื อสําหรับสิง ปลูกสร้ างใดๆ ทีตงอยู
ั , บ่ นทีดินสามยทรัพย์

ระยะเวลาของภาระจํายอม

อะไลแอนซ์ ต กลงให้ ที ดิ น ภารยทรั พ ย์ ต กอยู่บัง คับ แห่ง ภาระจํ า ยอมของที ดิ น
สามยทรัพย์ไม่มีกําหนดระยะเวลา

ค่ าตอบแทนภาระจํายอม

ไม่มีคา่ ตอบแทน

ข้ อสัญญาทีสาํ คัญ

หากกองทุนใช้ ทีดินภารยทรัพย์ขดั กับวัตถุประสงค์ตามทีค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน และ
มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแก้ ไขภายใน 90 วัน นับ ตัง, แต่ วัน ที ไ ด้ รั บ หนัง สื อ บอกกล่ า ว
จากอะไลแอนซ์ ให้ ถือว่าเป็ น เหตุแห่งการเลิกสัญญานี ,

2.3.4

สัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสอง
x

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่ าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
และ กองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เ มียม แฟคทอรี
แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 10 มกราคม 2556

ผู้รับสัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)

ผู้ให้ สัญญา

กองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับ บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงไม่ แข่ งขันกับกิจการของ ก. WHA รับรองต่อกองทุนรวมว่าในการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินค้ า หาก
กองทุน
WHA มีความประสงค์ทีจะเสนอทรัพย์สินอืนให้ แก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าใดๆ
เพือการให้ เช่า และ/หรื อ โอนสิทธิ การเช่าในทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าของ
ตน ซึง ตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทุน WHA ตกลงเสนอ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า หรื อ นายหน้ านันก่
, อนหากเป็ นไป
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ตามเงือนไขดังนี ,
(1)

WHA ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมสําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ

(2)

ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนเป็ นทรัพย์สินทีมีคณ
ุ สมบัติตรงกับ
ประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ า

อย่างไรก็ดี หาก WHA แสดงให้ กองทุนรวมเห็นว่าคุณสมบัติของทรัพย์สิน
ตามประเภทธุ ร กิ จ ของลูก ค้ า หรื อ นายหน้ า ไม่ต รงกับ คุณ สมบัติ ที ก องทุน
รวมเข้ าลงทุน โดย WHA จะต้ องนําส่งเอกสารแสดงความจํานงของลูกค้ าหรื อ
นายหน้ าต่อกองทุนรวมเพือประกอบการพิจารณาด้ วย ทังนี
, , หาก WHA ได้ ลง
นามในหนังสือแสดงความจํานงกับลูกค้ า หรื อนายหน้ ารายดังกล่าวแล้ ว แม้
ต่อ มาภายหลัง คุณ สมบัติ ของทรั พ ย์ สิน ตามประเภทธุ รกิ จของลูก ค้ า หรื อ
นายหน้ าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ ถือว่ากรณี
ดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดข้ างต้ น
ข. คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิแก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ว่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนมีคณ
ุ สมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ า
หรื อ นายหน้ า หรื อ ไม่ และหากลูก ค้ า หรื อ นายหน้ า ไม่ป ระสงค์ ที จ ะเข้ า ทํ า
สัญญากับกองทุนรวม จะไม่ถือว่า WHA ผิดสัญญาในข้ อนี ,
ข้ อตกลงเกี ยวกั บ การถื อ ครอง WHA ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวม ดังต่อไปนี ,
หน่ วยลงทุน
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ก. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีสญ
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 2 มีผลใช้ บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่ วย
ลงทุน”) WHA ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง
ออกและเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง, ที 2 นี , ให้ อยูใ่ นความครอบครองของ
WHA หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA โดยมีสดั ส่วนการถือครองหน่วย
ลงทุน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนของกองทุนทีออกและเสนอขาย
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 2 นี ,
ทังนี
, , WHA หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานํา
หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ กองทุนรวมทราบ
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ล่ว งหน้ า และหากกองทุน รวมมีก ารเสนอขายหน่ว ยลงทุน เพื อเพิ ม ทุน ใน
อนาคต ให้ ถือว่า WHA ไม่ต้องอยู่ในเงือนไขของสัดส่วนการถือครองหน่วย
ลงทุนข้ างต้ น
ข. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ข้างต้ น WHA และ/หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอนหน่วยลงทุน จนทําให้
WHA และ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันตํากว่า
สัดส่วนทีกําหนดไว้ ในข้ อ ก ข้ างต้ น เว้ นแต่ ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

2.3.5

WHA จะประสานงานและให้ ความร่ วมมือในการดําเนินการให้ บริ ษัท แวร์ เฮาส์
,
ายอมโครงการ Healthcare
เอเชีย อะไลแอนซ์ จํ ากัด จดทะเบียนก่อตังภาระจํ
ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังภาระจํ
,
ายอม ฉบับลงวันที 30 ต.ค. 55
ระหว่าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวม

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครั ง4
ทีสอง
x

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง4 ที 2 ระหว่ าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 10 มกราคม 2556
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)
กองทุนรวม
กองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า ดับ บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)
โครงการ
x โครงการ Healthcare
x โครงการ Kao3
หน้ าทีของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

x กองทุน ตกลงแต่ง ตัง, และผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ การแต่ง ตัง, ให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน สําหรับโครงการ ตาม
เงื อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญานี , โดยให้ ผู้ บริ หาร
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนในการเพิมทุน
อสังหาริ มทรัพย์เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีนบั ตังแต่
ครัง, ที 2
x ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ต กลงจะปฏิบัติ ห น้ า ที ใ นการบริ ห าร และจัด การ
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ระยะเวลาการจ้ างบริหาร

ค่ าจ้ างบริหารทรัพย์ สิน
หลักประกันการปฏิบัตติ าม
สัญญา

ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์ สนิ

การพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริ มทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว
จะต้ องสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานประจําปี โครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
, , เพือประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ภายใต้ ข้ อกํ า หนดและเงื อ นไขอื น ของสัญ ญานี , คู่ ส ัญ ญาตกลงให้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ปฏิบัติหน้ าทีต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงนําหนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย
ในวงเงินจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีการต่ออายุหนังสือคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี
ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบั ติหน้ าทีของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญานี ,
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นไป
ตามประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของกองทุน
(ซึง อาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราวๆ)
ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี , กองทุนมีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 8 ปี นับตังแต่
การเพิมทุนครัง, ที 2
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 13 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 2
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 18 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 2
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 23 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 2
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 28 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 2
กองทุนอาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี ,โดยแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่า
x รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลียในช่วงระยะเวลาพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, ตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของ
รายได้ จากการดําเนินงาน ระหว่างวันที 10 ม.ค. 2556 ถึงวันที 9 ม.ค.
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การสิน4 สุดของสัญญา

2557 หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการดําเนินงาน
โดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนใน
แต่ละปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที
กําหนดข้ างต้ น และ
x รายได้ จากโครงการโดยเฉลี ย ในช่ ว งระยะเวลาพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, รวมกับระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันทีครบกําหนดเวลาตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, (ซึงเป็ นระยะเวลา
สําหรับการแก้ ไขเหตุการณ์ตามข้ อข้ างต้ น) ยังคงตํากว่า (1) ร้ อยละ 60
ของรายได้ จากการดําเนินงานระหว่างวันที 10 ม.ค. 2556 ถึงวันที 9
ม.ค. 2557 หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการ
ดําเนินงานโดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจาก
กองทุนในแต่ละปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามราอบทีกําหนดข้ างต้ น
สัญญาฉบับนี ,อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี , ทังนี
, ,ให้ คสู่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง
ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,น ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ต่อศาลหรื อ
หน่ว ยงานราชการที เ กี ย วข้ อ งซึง ส่ง ผลกระทบต่อ ความสามารถของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี ,หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ,
(ค) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การทํา
การเสนอขายหุ้ นต่ อ ประชาชน และ/หรื อผู้ บริ หารในส่ ว นที เ ป็ น
สาระสําคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี ,
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ,
ในส่วนทีเกียวข้ องกับการเงินของกองทุนโดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(จ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีกําหนดภายใต้ สญ
ั ญา
ตกลงกระทํ า การ ฉบั บ ลงวั น ที 10 ม.ค. 2556 ระหว่ า งผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ กับกองทุน
(ฉ) กรณีหากปรากฏว่า รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลีย ในช่วงระยะเวลา
การพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานตํ า กว่ า เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลการ
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ดํ า เนิ น งานตามที กํ าหนดในสั ญ ญา หรื อ กรณี หากผู้ บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การแก้ ไขคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อง
ครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัดถูกศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์
เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท
การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,นฟูกิจการของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกร
ไทย จํากัดต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
(ค) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน กสิ ก รไทย จํ า กัด ไม่ บ ริ ห ารจัด การ
กองทุนตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชีช, วนอัน
เป็ นผลให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อโครงการฯ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จํ ากัดมิได้ ดําเนินการเป็ น
บริ ษัทจัดการของกองทุนอีกต่อไป
3. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) มีการเลิก กองทุนตามทีกํ าหนดไว้ ใ นหัว ข้ อ “การเลิกโครงการจัด การ
กองทุ น ” ของรายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น หรื อ ในกรณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง ให้ เลิกกองทุน
,
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญและ
(ข) โครงการถูกทําลายทังหมดหรื
กองทุนไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าวอีกต่อไป
อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามที
ระบุไว้ ในสัญญานี ,ได้ อีกต่อไป
(ค) เมือมีการเปลีย นแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของ
สัญญานี ,
(ง) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามที ร ะบุไว้ ใ น
สัญญาฉบับนี ,หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าทีดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึงการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อกองทุนหรื อทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมหรื อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง และคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(จ) กองทุนได้ ดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติม
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ทังหมดแก่
,
ผ้ เู ช่าเพียงรายเดียวในคราวเดียว
2.4

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสาม

2.4.1

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดิ นพร้ อมสิงปลูก สร้ างสําหรั บทรั พย์ สิน ทีก องทุ นรวม WHAPF ลงทุ น
เพิมเติมครัง4 ทีสาม
x

ผู้จะขาย

สัญญาจะซือ4 จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างสําหรั บโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โครงการ
Ducati Phase 2 โครงการ 3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง
ชลบุรี) ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ อะไลแอนซ์ จํากัด และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ
พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556
x บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน”) และ
x บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ”)
(รวมเรี ยกว่า “ผู้จะขาย”)

ผู้จะซือ4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x อาคารคลังสินค้ า อาคารโรงงาน ลานจอดรถบรรทุก และสิงปลูกสร้ างอืนๆ
ยกเว้ นอาคาร C และอาคาร M ในโครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ตังอยู
, ท่ ี หมูท่ ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ (“โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19)”)
x ทีดิน อาคารโรงงาน สํานักงาน และคลังสินค้ า และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ใน
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ซึงตังอยู
, ่ในเขตประกอบการเหมราช
สระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี (“โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2”)
x ทีดิน อาคารโรงงาน และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ในโครงการ Ducati Phase 2 ซึง
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ตัง, อยู่ในนิค มอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี , ตํา บลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง (“โครงการ Ducati Phase 2”)
, ่
x อาคารคลังสินค้ า และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ในโครงการ 3M Phase 2 ซึงตังอยู
บนถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะจรเข้
ใหญ่ อํ าเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุท รปราการ (“โครงการ 3M
Phase 2”)
x ทีดิน อาคารคลังสินค้ า และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ในโครงการ WHA Mega
Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ซึง ตังอยู
, ่ที หมู่ที 10 ตําบลพานทอง
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (“โครงการ WHA Mega Logistics Center
(พานทอง ชลบุรี)”)
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) เป็ น
เงินจํานวน 947,983,625.43 บาท ชําระให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
x โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 เป็ นเงินจํานวน 1,268,397,435.19
บาท ชําระให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
x โครงการ Ducati Phase 2 เป็ นเงินจํานวน 396,368,264.07 บาท ชําระให้ แก่
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
x โครงการ 3M Phase 2 เป็ นเงินจํานวน 165,311,027.68 บาท ชําระให้ แก่
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
x โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) เป็ นเงินจํานวน
1,083,134,210.68 บาท ชําระให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์

การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ผู้จะขายจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ] ใน
จะซือ4
ทรั พย์ สินที ซื อ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันจดทะเบี ยน โดย
ปราศจากภาระผูกพัน และ/หรื อ การรอนสิทธิ ใดๆ และ/หรื อ ไม่ตกอยู่ในบังคับ
แห่งทรัพยสิทธิ หรื อข้ อพิพาทใดๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและบริ การทีผ้ จู ะขายได้ ทํา
ไว้ ในฐานะผู้ให้ เช่ากับผู้เช่า (“สัญญาเช่ าและบริ การ”) นอกจากนี , ทรัพย์สินที
ซื ,อขายจะต้ องมีทางเข้ าออกทีดีและเหมาะสมกับการใช้ งานโครงการต่างๆ โดย
กองทุนจะต้ องได้ รั บกรรมสิทธิ] สิทธิ ในภาระจํ ายอม สิ ทธิ ในภาระติ ดพันใน
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อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการใช้ ทางเข้ าออกทีเกียวข้ องของโครงการนันๆ
,
x ผู้จะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ]และกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ]
ทรัพย์สินทีซื ,อขายภายในวันที 29 พ.ย. 56 และ 20 ธ.ค. 56 (“วันจดทะเบียน”)
ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรั พย์ สินที ซื อ, ขายแต่ละรายการให้ แก่
กองทุนในวันจดทะเบียนทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีซื ,อขายนันๆ
, ภายใต้ สญ
ั ญานี ,
โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ทันทีที
การจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
x ในกรณีทีกองทุนเห็นว่าสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขายอยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อ
ชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ูลว่ งหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , กองทุนมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธการรั บโอนทรัพย์ สินทีซือ,
ขายจนกว่าผู้จะขายจะดําเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความชํารุ ดบกพร่ อง
ดังกล่าว ทังนี
, , จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทุน
x คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าที
ต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับทรั พย์ สินที ซื อ, ขาย ซึงเกิ ดขึน, นับจากวันจดทะเบี ยนที
เกี ยวข้ องกับทรั พย์ สิ นที ซื อ, ขายนัน, ๆ และผู้จะขายเป็ นผู้มี สิ ทธิ ในการได้ รั บ
ประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ จากหรื อเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ, ขายซึง
เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่างๆ ทีเกียวเนืองกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน ซึงรวมถึง ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ภาษี ค้ างชํ าระ บรรดาความรั บผิ ดต่างๆ เกี ยวเนื องกับ
ทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายเนืองจากการประเมินของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง บรรดา
หนี ,สินต่างๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย
x ในกรณีทีกองทุนได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและทีดินและภาษี บํารุ งท้ องที รวมตลอด
ถึงภาษี ป้ าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที อาจเรี ยกเก็ บโดยหน่วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ผู้จะขายที เกี ยวข้ องตกลงชํ าระภาษี โรงเรื อน และที ดิน และภาษี บํ ารุ งท้ องที
รวมถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน

สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 หน้ า 85

ราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกียวข้ องกับทรั พย์ สินทีซื ,อขายดังกล่าวแก่กองทุนจน
ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีกองทุนได้ ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนผู้จะ
ขายรายนันและแจ้
,
งให้ ผ้ จู ะขายรายนันทราบเป็
,
นลายลักษณ์อกั ษร
ั ญาเช่าและบริ การให้ แก่กองทุน
x ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
และกองทุนตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าวโดยการแปลงหนี ,ใหม่ และผู้จะ
ขายจะดําเนินการใดๆ เพือกองทุนได้ รับความยินยอมในการรั บโอนสิทธิ และ
หน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าและบริ การเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ เช่ าและ
ผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันจด
ทะเบียน
x ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงส่งมอบเงินประกันการเช่าที ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การ เป็ นเงิ นสดรวมจํ านวน
121,423,249.28 บาท และ 36,964,800 บาท ในวันจดทะเบียนสําหรับทรัพย์สิน
ทีซื ,อขาย
x ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตกลงส่งมอบเงินประกันการเช่าที ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ ได้ รั บจากผู้เช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าและบริ การ เป็ นเงิ นสดรวมจํ านวน
22,739,612 บาท ในวันจดทะเบียนสําหรับทรัพย์สินทีซื ,อขายและดําเนินการให้
ผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและบริ การขอหนังสือคํ ,าประกันวงเงิน 13,053,960 บาท
จากธนาคารพาณิชย์ทีประกอบกิจการในประเทศไทย ภายใน 90 วัน นับจากวัน
จดทะเบียน เพือเป็ นหลักประกันตามสัญญาเช่าและบริ การโดยมีกองทุนเป็ น
ผู้รับประโยชน์
x ก่อนวันจดทะเบียนหรื อภายใน 3 เดือนนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินทีระบุไว้
ในสัญญา ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์และดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงจะ
ดําเนินการใดๆ เพือพัฒนาทางเข้ าออกผ่านทางสาธารณะประโยชน์ซึงตัง, อยู่
ทางด้ านทิศเหนือของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
ให้ มีความเหมาะสมทีจะใช้ สําหรับเป็ นทางเข้ า-ออกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที
จะต้ องเข้ าออกโครงการดังกล่าว
x ผู้จะขายตกลงส่งมอบต้ นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินทีซื ,อขาย รวมถึง
ดําเนินการสลักหลังแก้ ไขชือผู้รับผลประโยชน์เป็ นกองทุน ภายใน 60 วันนับจาก
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วันจดทะเบียนสําหรับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายรายการนันๆ
,
x ในระหว่างทีระยะเวลาการเช่าและการบริ การ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ซึงมีบริ ษัท อัสสุ
โตะ โกลบอล โลจิ สติ กส์ (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด เป็ นผู้เช่าและผู้รั บบริ การ ยังไม่
เริ มต้ น ผู้จะขายตกลงชําระค่าและค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวม ตังแต่
, วนั ทีกองทุน
รวมเข้ าลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
จนถึงวันที 31 ม.ค. 2557 ในอัตราเดือนละ 157 บาทต่อตารางเมตร
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จะขายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
x สัญญาฉบับนี ,ไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมหรื อเปลียนแปลง เว้ นแต่จะมีการตกลงเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรระหว่างคู่สญ
ั ญา ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อมูลที
ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ หรื อมีการแก้ ไขเปลียนแปลงกฎหมาย
หลักทรั พย์ทีเกี ยวข้ องอันจะมีผลให้ บรรดาข้ อกํ าหนดและเงื อนไขทังหลายใน
,
สั ญ ญาฉบั บ นี ข, ั ด แย้ งกั บ ข้ อมู ล ที ร ะบุ ใ นโครงการจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ หรื อข้ อกฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วน ในเวลาใดๆ ก่อนวัน
จดทะเบียน คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาเพือหาแนวทางแก้ ไขข้ อกําหนดและ
เงือนไขในสัญญาฉบับนี , เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อมูลทีระบุ
ในโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกฎหมาย
ดังกล่าวโดยเร็ ว
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ สัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่า
x หากคู่สญ
ช่วงทีดินสําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
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กม.19) หรื อสัญ ญาซือ, ขายอุป กรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคสํา หรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ
3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
และระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาฉบับนี ,และเรี ยกค่าเสียหาย
ค่าเสียหายตามวรรคแรก รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อดอกเบี ,ย ซึงเกิดขึ ,น จาก
การคื น เงิ น ค่า ซื อ, หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน อัน
เนืองมาจากการทีผ้ จู ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายไม่ว่า
ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ กบั กองทุนได้ ตามเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
x ในกรณีทรัพย์สินทีซื ,อขายอยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อชํารุ ดบกพร่ องอย่างมี
นัยสําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ู ล่วงหน้ า กองทุนจะไม่เข้ าทําสัญญา
ฉบับ นี , และผู้จ ะขายไม่ ส ามารถแก้ ไขทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วภายในกํ า หนด
ระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ กองทุนมีสทิ ธิ บอกเลิกสัญญา
ั ญามิได้ มีการผิดสัญญาฉบับนี , หรื อ สัญญาโอนสิทธิ การเช่า
x ในกรณีทีค่สู ญ
ช่วงทีดินสําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม.19) หรื อสัญ ญาซือ, ขายอุป กรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคสํา หรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ
3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
และระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare หากคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงร่ วมกัน
เพือเลิกสัญญาฉบับนี ,เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง
โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอืน
x กองทุนตกลงและยอมรับว่าผู้จะขายตามสัญญานี , มิได้ ความรับผิดร่ วมกัน
หรื อแทนกันอย่างลูกหนี ,ร่ วม โดยผู้จะขายแต่ละรายจะรับผิดชอบในส่วนที
เกียวข้ องกับตนเองเท่านัน, หากผู้จะขายรายใดรายหนึงปฏิบตั ิผิดสัญญา ผู้
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จะขายอีกรายหนึง ไม่ต้องรับผิดในการกระทําของผู้จะขายทีผิดสัญญา

2.4.2

สัญ ญาเช่ าที ดิน สั ญญาแบ่ งเช่ า ทีดิ น สัญ ญาแบ่ ง เช่ าช่ วงทีดิ นสําหรั บทรั พ ย์ สิ นที กองทุ นรวม
WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสาม

โครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19)
x

สัญญาเช่ าทีดินเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน ระหว่ างนางจําปี ยังยืนและบริ ษัท ชด แอนด์
จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (โฉนดเลขที 689)

ผู้ให้ เช่ า

นางจําปี ยัง ยืน (“ผู้ให้ เช่ า”)

ผู้เช่ า

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 689 (38 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา)

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (24 พ.ย. 54 – 23 พ.ย. 84)

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

8,000 บาท / เดือน ชําระภายในวันที 5 ของแต่ละเดือน

การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิ นําทีดินทีเช่า หรื อ อาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดิน
ช่ วง
ของผู้ใ ห้ เช่า ออกให้ เช่า ช่วงได้ หรื อ โอนสิทธิ การเช่านี ใ, ห้ บุค คลอืนเช่าต่อไปได้
ตลอดระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ,
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ,เวลาหนึงเวลาใด ถ้ าผู้เช่าจะทํา
การปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่าโดยค่าใช้ จ่ายและ
ทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง ผู้ให้ เช่าตกลงยินยอมอนุญาตให้ ผ้ เู ช่ายืนแบบเรื องราว
ขออนุ ญ าตปลูก สร้ างอาคาร และขอติ ด ตัง, มิ เ ตอร์ นํ า, ประปา ไฟฟ้ า ต่ อ
หน่วยงานราชการได้
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์ จะซ่อมแซม แก้ ไข
ดัดแปลงอาคาร สิง ปลูกสร้ าง ทีผ้ เู ช่าสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่า หรื อทําการ
ปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างเพิมเติมลงในทีดินของผู้ให้ เ ช่าแล้ ว ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ ูเช่า ทําได้ และผู้ใ ห้ เช่า จะไม่ถือว่าผู้เ ช่าปฏิ บัติผิ ดสัญญานีแ, ต่
อย่างใด
หมายเหตุ

จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด 30 ปี ลงวันที
24 พ.ย. 2554
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x

สัญญาเช่ าทีดินเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน ระหว่ างนางจําปี ยังยืนและบริ ษัท ชด แอนด์
จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (โฉนดเลขที 694)

ผู้ให้ เช่ า

นางจําปี ยัง ยืน (“ผู้ให้ เช่ า”)

ผู้เช่ า

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 694 (27 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา)

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (24 พ.ย. 54 – 23 พ.ย. 84)

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

5,000 บาท / เดือน ชําระภายในวันที 5 ของแต่ละเดือน

การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิ นําทีดินทีเช่า หรื อ อาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดิน
ช่ วง
ของผู้ใ ห้ เช่า ออกให้ เช่า ช่วงได้ หรื อ โอนสิทธิ การเช่านี ใ, ห้ บุค คลอืนเช่าต่อไปได้
ตลอดระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ,
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ,เวลาหนึงเวลาใด ถ้ าผู้เช่าจะทํา
การปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่าโดยค่าใช้ จ่ายและ
ทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง ผู้ให้ เช่าตกลงยินยอมอนุญาตให้ ผ้ เู ช่ายืนแบบเรื องราว
ขออนุ ญ าตปลูก สร้ างอาคาร และขอติ ด ตัง, มิ เ ตอร์ นํ า, ประปา ไฟฟ้ า ต่ อ
หน่วยงานราชการได้
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์ จะซ่อมแซม แก้ ไข
ดัดแปลงอาคาร สิง ปลูกสร้ าง ทีผ้ เู ช่าสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่า หรื อทําการ
ปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างเพิมเติมลงในทีดินของผู้ให้ เช่าแล้ ว ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ ูเช่า ทําได้ และผู้ใ ห้ เช่า จะไม่ถือว่าผู้เ ช่าปฏิ บัติผิ ดสัญญานีแ, ต่
อย่างใด
หมายเหตุ

จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่ าทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด 30 ปี ลงวันที
24 พ.ย. 2554
x

สัญญาเช่ าทีดิน ระหว่ างนางจําปี ยังยืนและบริษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด
ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (โฉนดเลขที 6415)

ผู้ให้ เช่ า

นางจําปี ยัง ยืน (“ผู้ให้ เช่ า”)

ผู้เช่ า

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินโฉนดเลขที 6415 (10 ไร่)

ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี (24 พ.ย .54 – 23 พ.ย .84)
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ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ า

3,000 บาท / เดือน ชําระภายในวันที 5 ของแต่ละเดือน

การโอนสิทธิการเช่ าและการเช่ า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธินําทีดินทีเช่า หรื อ อาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดิน
ช่ วง
ของผู้ให้ เช่ าออกให้ เช่ าช่วงได้ หรื อโอนสิทธิ การเช่านีใ, ห้ บุคคลอืนเช่าต่อไปได้
ตลอดระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ,
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ,เวลาหนึงเวลาใด ถ้ าผู้เช่าจะทํา
การปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่าโดยค่าใช้ จ่ายและ
ทุน ทรั พ ย์ ข องผู้เ ช่ า เอง ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงยิ น ยอมอนุญ าตให้ ผ้ ูเ ช่ า ยื น แบบ
เรื องราวขออนุญาตปลูกสร้ างอาคาร และขอติดตังมิ
, เตอร์ นํ ,าประปา ไฟฟ้ า
ต่อหน่วยงานราชการได้
x ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซ่อมแซม แก้ ไข
ดัดแปลงอาคาร สิง ปลูกสร้ าง ทีผ้ เู ช่าสร้ างลงในทีดินของผู้ให้ เช่า หรื อทําการ
ปลูกสร้ างอาคาร สิงปลูกสร้ างเพิมเติมลงในทีดินของผู้ให้ เช่าแล้ ว ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ ผ้ ูเช่าทําได้ และผู้ให้ เช่าจะไม่ถือว่าผู้เช่าปฏิ บตั ิผิดสัญญานี ,แต่
อย่างใด
หมายเหตุ

จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาเช่าทีดิน มีกําหนด 30 ปี ลงวันที 24 พ.ย. 2554
x

สัญญาเช่ าช่ วงทีดินระหว่ างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่ วนของทีดิน
โฉนดทีดินเลขที 689, 694)

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”)

ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้เช่ าช่ วง”)

ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

บางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 689 และ 694 เนื ,อทีดินรวม 53 ไร่ 2 งาน

ระยะเวลาการเช่ าช่ วง

นับตังแต่
, วนั ทีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ถึงวันที 23 พ.ย. 84
โฉนดทีดินเลขที 689 จดทะเบียนวันที 23 ก.พ. 55
โฉนดทีดินเลขที 694 จดทะเบียนวันที 17 ส.ค. 55

ค่ าตอบแทนการเช่ าช่ วง

58,850,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ าช่ วง

x วันที 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 60 ค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาทต่อไร่ รวมเป็ นเงิน
1,203,750 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 65 ค่าเช่าเดือนละ 8,250 บาทต่อไร่ รวมเป็ นเงิน
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1,324,125 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 70 ค่าเช่าเดือนละ 9,075 บาทต่อไร่ รวมเป็ นเงิน
1,456,537.50 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ม.ค. 71 – 31 ธ.ค. 75 ค่าเช่าเดือนละ 9,982.50 บาทต่อไร่ รวมเป็ น
เงิน 1,602,191.25 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ม.ค. 76 – 31 ธ.ค. 80 ค่าเช่าเดือนละ 10,980.75 บาทต่อไร่ รวมเป็ น
เงิน 1,762,410.38 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ม.ค. 81 – 30 ก.ย. 84 ค่าเช่าเดือนละ 12,078.82 บาทต่อไร่ รวมเป็ น
เงิน 1,938,652.22 บาทต่อไตรมาส
x วันที 1 ต.ค. 84 – 23 พ.ย. 84 ค่าเช่าเดือนละ 12,078.82 บาทต่อไร่ รวมเป็ น
เงิน 1,141,650.75 บาท
ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายไตรมาสปฏิทินภายในทุกวันที 31 มี.ค. 30
มิ.ย. 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค. ของแต่ละปี (ยกเว้ นค่าเช่างวดสุดท้ ายให้ ชําระภายใน
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการเช่า) โดยชําระงวดแรกวันที 31 มี.ค. 56
การโอนสิทธิการเช่ าช่ วงและการ ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าช่วงทีดินเช่า หรื อโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที
เช่ าช่ วง
ตามสัญญานี ,ให้ แก่ (ก) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ บริ ษัทใน
เครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ (ข) กองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust-REIT) ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ
บริ ษัทในเครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้มีหน้ าทีหรื อได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หาร
รวมถึงนําสิทธิ การเช่ าตามสัญญานีไ, ปเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ต่อบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคล หรื อสถาบันการเงิ นใดๆ ได้ ตลอดจนยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าอาคาร
, ยกเก็บ
โรงงาน โกดังเก็บสินค้ า และสิง ปลูกสร้ างอืนใดทีได้ ปลูกสร้ างขึ ,น รวมทังเรี
ผลประโยชน์ จ ากผู้ที ม าเช่ า อาคารสิ ง ปลูก สร้ างได้ โดยผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งไม่ เ ข้ า ไป
เกียวข้ องด้ วย ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ ความร่วมมือและดําเนินการใดๆ รวมถึง แต่ไม่
จํากัดเพียงการทําเอกสาร หรื อการจดทะเบียนเพือให้ การดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ งและ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ
อนึงนิติกรรมใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงได้ กระทําต่อบุคคลภายนอกอันเกียวกับทีดินทีเช่า
จะต้ องไม่เกินระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี , และถือว่าผู้ให้ เช่าช่วงไม่ผกู พันกับ
การทํานิติกรรมดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงเป็ นผู้กระทําต่อ
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บุคคลภายนอก ผู้เช่าช่วงจะต้ องเป็ นผู้รับผิดในความเสียหายทีเกิดขึ ,นทังสิ
, ,นเอง
ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากผู้ให้ เช่าช่วงโอนสิทธิหน้ าทีตามสัญญานี ,ให้ แก่
ผู้อืน ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนตกลงและ
ยินยอมผูกพันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีจะปฏิบตั ิตามหน้ าทีข้อกําหนดและเงือนไข
ของผู้ให้ เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญานี ,ทุกประการ
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x

ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงตลอดจนผู้เช่าช่วงของผู้เช่าช่วงใช้ ถนนทีมี
อยู่ทงในปั
ั , จจุบนั และทีผ้ ใู ห้ เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะได้ ทําขึ ,นตามสัญญานี ,
ทังหมด
,
เพือเป็ นทางเข้ าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพ ท์ สาธารณูปโภคอื นๆ รวมถึ งก่ อ สร้ างและติด ตัง, ป้ ายชื อ
บริ ษัท ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า ทังนี
, , ผู้ให้
เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะต้ องปรึกษาหารื อกันเกียวกับการจัดเส้ นทางการเดิน
รถไป-กลับบนถนนดังกล่าวตลอดสาย เพือความเป็ นระเบียบปลอดภัยใน
การใช้ ถนนดังกล่าว นอกจากนี ,ผู้เช่าช่วงยินยอมจดทะเบียนภาระติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์เพือใช้ ทางทีอ้างถึง ระหว่างเจ้ าของทีดินและผู้เช่าช่วง

x

เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงจะดําเนิ นการส่งมอบทีดินทีเช่า
คืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, ภายใน 60 วัน นับจากวัน
สิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิเลือก (ก) ให้ ผ้ เู ช่า
ช่วงรื อ, ถอนอาคาร และสิงปลูกสร้ างทังหมดที
,
ผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างในทีดินที
เช่า โดยผู้เช่าช่วงต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอน และปรั บ
สภาพทีดินทีได้ รือ, ถอนอาคารและสิงปลูกสร้ างนันออกแล้
,
วให้ ได้ ระดับดิน
เดิมทีทําการถมดินไปแล้ ว หรื อ (ข) ให้ กรรมสิทธิ]ในอาคาร โกดังเก็บสินค้ า
ระบบสาธารณูปโภค และสิงปลูกสร้ างอืนใดทีเป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้เช่าช่วง
และได้ ปลูกสร้ างลงบนทีดินทีเช่า ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าช่วงทังสิ
, ,น โดยผู้ให้ เช่า
ช่วงตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ทีเกียวกับการโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารและสิง ปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,
ทังนี
, ,ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์แก่ผ้ เู ช่าช่วงล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 60 วัน ก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า

หน้ าทีผ้ เู ช่ าช่ วง

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบชําระภาษี โรงเรื อน (และ/
หรื อ ภาษี อืนใดในลักษณะเดียวกันอันอาจมีขึ ,นในอนาคต) สําหรับสิงปลูกสร้ างที
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ก่อสร้ างขึ ,นในทีดินทีเช่านี , ตลอดถึงภาษี บํารุงท้ องทีในส่วนทีดินทีเช่านี ,
การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
ค่ าเสียหาย
x หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ผิ ด สัญ ญา และมิ ได้ แ ก้ ไ ขเยี ย วยาการผิ ด
สัญญาดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง แล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีมิได้ ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกและ
เรี ยกค่าเสียหายได้
x

หากสิงปลูกสร้ างทีผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างบนทีดินทีเช่าได้ รับความเสียหาย
ทังหมด
,
หรื อในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญจนผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ ประโยชน์ได้ ด้วย
เหตุสดุ วิสยั แล้ ว ผู้เช่า ช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ,ได้ โดยผู้ให้ เช่าช่วงตกลง
ไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ

x

หากทีดินทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้ สญ
ั ญานี ,สิ ,นสุดลง โดยคูส่ ญ
ั ญาต่างไม่
มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึงกันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทน
ใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการเนืองจากการเวนคืนในส่วนของสิงปลูก
สร้ างบนทีดินทีเช่า ให้ ตกเป็ นของผู้เช่าช่วง

x

หมายเหตุ

จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเก้ าปี
เก้ าเดือน หนึง วัน ลงวันที 23 ก.พ. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 689)

x

จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่ว น มีกําหนด ยีสิบเก้ าปี
สามเดือน เจ็ดวัน ลงวันที 17 ส.ค. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 694)

x

เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจาก WHA (รายละเอียด
ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ระหว่าง WHA และ กองทุนรวม
WHAPF ลงวันที 28 พ.ย. 56) ซึง กองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ
การเช่าทีดิน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,

x

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

สัญญาเช่ าช่ วงทีดินระหว่ างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 (บางส่ วนของทีดิน
โฉนดทีดินเลขที 6415)
บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”)
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ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้เช่ าช่ วง”)

ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

บางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 6415 เนื ,อทีประมาณ 6 ไร่ 48.75 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ าช่ วง

นับตังแต่
, วนั ทีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ถึงวันที 23 พ.ย. 84
(จดทะเบียนวันที 23 ก.พ. 55)

ค่ าตอบแทนการเช่ าช่ วง

6,600,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ าช่ วง

x วันที 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 60 ค่าเช่าไตรมาสละ 135,000 บาท
x วันที 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 65 ค่าเช่าไตรมาสละ 148,500 บาท
x วันที 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 70 ค่าเช่าไตรมาสละ 163,350 บาท
x วันที 1 ม.ค. 71 – 31 ธ.ค. 75 ค่าเช่าไตรมาสละ 179,685 บาท
x วันที 1 ม.ค. 76 – 31 ธ.ค. 80 ค่าเช่าไตรมาสละ 197,653.50 บาท
x วันที 1 ม.ค. 81 – 30 ก.ย. 84 ค่าเช่าไตรมาสละ 217,418.85 บาท
x วันที 1 ต.ค. 84 – 23 พ.ย. 84 ค่าเช่า 128,035.55 บาท
ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายไตรมาสปฏิทินภายในทุกวันที 31 มี.ค. 30
มิ.ย. 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค. ของแต่ละปี (ยกเว้ นค่าเช่างวดสุดท้ ายให้ ชําระภายใน
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการเช่า) โดยชําระงวดแรกวันที 31 มี.ค. 56

การโอนสิทธิการเช่ าช่ วงและการ ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าช่วงทีดินเช่า หรื อโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที
เช่ าช่ วง
ตามสัญญานี ,ให้ แก่ (ก) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ บริ ษัทใน
เครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ (ข) กองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust-REIT) ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ
บริ ษัทในเครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้มีหน้ าทีหรื อได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หาร
รวมถึงนําสิทธิ การเช่ าตามสัญ ญานีไ, ปเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ต่อบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคล หรื อสถาบันการเงิ นใดๆ ได้ ตลอดจนยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าอาคาร
โรงงาน โกดังเก็บสินค้ า และสิง ปลูกสร้ างอืนใดทีได้ ปลูกสร้ างขึ ,น รวมทังเรี
, ยกเก็บ
ผลประโยชน์ จ ากผู้ที ม าเช่ า อาคารสิ ง ปลูก สร้ างได้ โดยผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งไม่ เ ข้ า ไป
เกียวข้ องด้ วย ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ ความร่วมมือและดําเนินการใดๆ รวมถึง แต่ไม่
จํากัดเพียงการทําเอกสาร หรื อการจดทะเบียนเพือให้ การดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ งและ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ
อนึงนิติกรรมใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงได้ กระทําต่อบุคคลภายนอกอันเกียวกับทีดินทีเช่า
จะต้ องไม่เกินระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี , และถือว่าผู้ให้ เช่าช่วงไม่ผกู พันกับ
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การทํานิติกรรมดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงเป็ นผู้กระทําต่อ
บุคคลภายนอก ผู้เช่าช่วงจะต้ องเป็ นผู้รับผิดในความเสียหายทีเกิดขึ ,นทังสิ
, ,นเอง
ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากผู้ให้ เช่าช่วงโอนสิทธิหน้ าทีตามสัญญานี ,ให้ แก่
ผู้อืน ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนตกลงและ
ยินยอมผูกพันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีจะปฏิบตั ิตามหน้ าทีข้อกําหนดและเงือนไข
ของผู้ให้ เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญานี ,ทุกประการ
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงตลอดจนผู้เช่าช่วงของผู้เช่าช่วงใช้ ถนนทีมีอยู่
ทัง, ในปั จ จุบัน และที ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งและผู้เ ช่ า ช่ ว งจะได้ ทํ า ขึน, ตามสัญ ญานี ,
ทัง, หมด เพือเป็ นทางเข้ าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํา, ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคอืนๆ รวมถึงก่อสร้ างและติดตังป
, ้ ายชือบริ ษัท
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าช่วง
และผู้เช่าช่วงจะต้ องปรึ กษาหารื อกันเกียวกับการจัดเส้ นทางการเดินรถไปกลับบนถนนดังกล่าวตลอดสาย เพือความเป็ นระเบียบปลอดภัยในการใช้
ถนนดัง กล่ า ว นอกจากนี ผ, ้ ู เช่ า ช่ ว งยิ น ยอมจดทะเบี ย นภาระติ ด พัน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพือใช้ ทางทีอ้างถึง ระหว่างเจ้ าของทีดินและผู้เช่าช่วง
x เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงจะดําเนินการส่งมอบทีดินทีเช่า
คืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, ภายใน 60 วัน นับจากวัน
สิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิ เลือก (ก) ให้ ผ้ เู ช่า
ช่วงรื อ, ถอนอาคาร และสิงปลูกสร้ างทังหมดที
,
ผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างในทีดินที
เช่า โดยผู้เช่า ช่ว งต้ อ งเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้ จ่า ยในการรื อ, ถอน และปรั บ
สภาพทีดินทีได้ รือ, ถอนอาคารและสิง ปลูกสร้ างนันออกแล้
,
วให้ ได้ ระดับดินเดิม
ทีทําการถมดินไปแล้ ว หรื อ (ข) ให้ กรรมสิทธิ]ในอาคาร โกดังเก็บสินค้ า ระบบ
สาธารณูปโภค และสิงปลูกสร้ างอืนใดทีเป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้เช่าช่วงและได้
ปลูกสร้ างลงบนทีดินทีเช่า ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าช่วงทังสิ
, ,น โดยผู้ให้ เช่าช่วงตก
ลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที
เกียวกับการโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,
ทังนี
, ,
ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์แก่ผ้ เู ช่าช่วงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า

หน้ าทีผ้ เู ช่ าช่ วง

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบชําระภาษี โรงเรื อน (และ/
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หรื อ ภาษี อืนใดในลักษณะเดียวกันอันอาจมีขึ ,นในอนาคต) สําหรับสิงปลูกสร้ างที
ก่อสร้ างขึ ,นในทีดินทีเช่านี , ตลอดถึงภาษี บํารุงท้ องทีในส่วนทีดินทีเช่านี ,
การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
ค่ าเสียหาย
x หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ผิ ด สัญ ญา และมิ ได้ แ ก้ ไ ขเยี ย วยาการผิ ด
สัญญาดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง แล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีมิได้ ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกและ
เรี ยกค่าเสียหายได้
x หากสิงปลูกสร้ างทีผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างบนทีดินทีเช่าได้ รับความเสียหาย
ทังหมด
,
หรื อในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญจนผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ ประโยชน์ได้ ด้วย
เหตุสดุ วิสยั แล้ ว ผู้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ,ได้ โดยผู้ให้ เช่าช่วงตกลง
ไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
ั ญานี ,สิ ,นสุดลง โดยคูส่ ญ
ั ญาต่างไม่
x หากทีดินทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้ สญ
มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึงกันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทน
ใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการเนืองจากการเวนคืนในส่วนของสิงปลูก
สร้ างบนทีดินทีเช่า ให้ ตกเป็ นของผู้เช่าช่วง
x จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเก้ าปี

หมายเหตุ

เก้ าเดือน หนึง วัน ลงวันที 23 ก.พ. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 6415)
x เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจาก WHA (รายละเอียด
ตาม สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ระหว่าง WHA และ กองทุนรวม
WHAPF ลงวันที 28 พ.ย. 56) ซึง กองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ
การเช่าทีดิน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,

x

สัญญาเช่ าช่ วงทีดินระหว่ างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากั ด และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 1 สิงหาคม 2555 (บางส่ วนของ
ทีดินโฉนดทีดินเลขที 689, 694 และ 6415)

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”)

ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ผู้เช่ าช่ วง”)
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ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

บางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 689, 694 และ 6415 เนื ,อทีประมาณ 11 ไร่ 1 งาน
56.75 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ าช่ วง

นับตังแต่
, วนั ทีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ถึงวันที 23 พ.ย. 84
(จดทะเบียนวันที 17 ส.ค. 55)

ค่ าตอบแทนการเช่ าช่ วง

12,100,000 บาท

ค่ าเช่ าและการชําระค่ าเช่ าช่ วง

x วันที 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 65 ค่าเช่าไตรมาสละ 272,250 บาท
x วันที 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 70 ค่าเช่าไตรมาสละ 299,475 บาท
x วันที 1 ม.ค. 71 – 31 ธ.ค. 75 ค่าเช่าไตรมาสละ 329,422.50 บาท
x วันที 1 ม.ค. 76 – 31 ธ.ค. 80 ค่าเช่าไตรมาสละ 362,364.75 บาท
x วันที 1 ม.ค. 81 – 30 ก.ย. 84 ค่าเช่าไตรมาสละ 398,601.22 บาท
x วันที 1 ต.ค. 84 – 23 พ.ย. 84 ค่าเช่า 234,731.83 บาท
ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายไตรมาสปฏิทินภายในทุกวันที 31 มี.ค. 30
มิ.ย. 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค. ของแต่ละปี (ยกเว้ นค่าเช่างวดสุดท้ ายให้ ชําระภายใน
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการเช่า) โดยชําระงวดแรกวันที 30 มิ.ย. 56

การโอนสิทธิการเช่ าช่ วงและการ ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าช่วงทีดินเช่า หรื อโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที
เช่ าช่ วง
ตามสัญญานี ,ให้ แก่ (ก) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ บริ ษัทใน
เครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ (ข) กองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust-REIT) ทีมีผ้ เู ช่าช่วง หรื อ
บริ ษัทในเครื อของผู้เช่าช่วงเป็ นผู้มีหน้ าทีหรื อได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หาร
รวมถึงนําสิทธิ การเช่ าตามสัญญานีไ, ปเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ต่อบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคล หรื อสถาบันการเงิ นใดๆ ได้ ตลอดจนยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงให้ เช่าอาคาร
โรงงาน โกดังเก็บสินค้ า และสิง ปลูกสร้ างอืนใดทีได้ ปลูกสร้ างขึ ,น รวมทังเรี
, ยกเก็บ
ผลประโยชน์ จ ากผู้ที ม าเช่ า อาคารสิ ง ปลูก สร้ างได้ โดยผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งไม่ เ ข้ า ไป
เกียวข้ องด้ วย ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ ความร่วมมือและดําเนินการใดๆ รวมถึง แต่ไม่
จํากัดเพียงการทําเอกสาร หรื อการจดทะเบียนเพือให้ การดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ งและ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ
อนึง นิติกรรมใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงได้ กระทําต่อบุคคลภายนอกอันเกียวกับทีดินทีเช่า
จะต้ องไม่เกินระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี , และถือว่าผู้ให้ เช่าช่วงไม่ผกู พันกับ
การทํานิติกรรมดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆ ทีผ้ เู ช่าช่วงเป็ นผู้กระทําต่อ
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บุคคลภายนอก ผู้เช่าช่วงจะต้ องเป็ นผู้รับผิดในความเสียหายทีเกิดขึ ,นทังสิ
, ,นเอง
ในระหว่างระยะเวลาการเช่านี , หากผู้ให้ เช่าช่วงโอนสิทธิหน้ าทีตามสัญญานี ,ให้ แก่
ผู้อืน ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนตกลงและ
ยินยอมผูกพันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีจะปฏิบตั ิตามหน้ าทีข้อกํา หนดและเงือนไข
ของผู้ให้ เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญานี ,ทุกประการ
ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงตลอดจนผู้เช่าช่วงของผู้เช่าช่วงใช้ ถนนทีมีอยู่
ทัง, ในปั จ จุบัน และที ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งและผู้เ ช่ า ช่ ว งจะได้ ทํ า ขึน, ตามสัญ ญานี ,
ทัง, หมด เพือเป็ นทางเข้ าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํา, ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคอืนๆ รวมถึงก่อสร้ างและติดตังป
, ้ ายชือบริ ษัท
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าช่วง
และผู้เช่าช่วงจะต้ องปรึ กษาหารื อกันเกียวกับการจัดเส้ นทางการเดินรถไปกลับบนถนนดังกล่าวตลอดสาย เพือความเป็ นระเบียบปลอดภัยในการใช้
ถนนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ทีมิได้ เป็ นผู้เช่าทีดินจากผู้ให้ เช่าช่วง และ/หรื อ
สิงปลูกสร้ างบนทีดินดังกล่าวจากผู้เช่าช่วง หรื อมิได้ เป็ นผู้เช่า บริ วาร หรื อผู้
มาติดต่อของบุคคลดังกล่าว ย่อมไม่มีสิทธิ ใช้ ประโยชน์ในถนนทีดินตามที
ระบุในวรรคนี ,
x เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงจะดําเนินการส่งมอบทีดินทีเช่า
คืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนัน, ภายใน 60 วัน นับจากวัน
สิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิ เลือก (ก) ให้ ผ้ เู ช่า
ช่วงรื อ, ถอนอาคาร และสิงปลูกสร้ างทังหมดที
,
ผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างในทีดินที
เช่า โดยผู้เช่า ช่ว งต้ อ งเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้ จ่า ยในการรื อ, ถอน และปรั บ
สภาพทีดินทีได้ รือ, ถอนอาคารและสิง ปลูกสร้ างนันออกแล้
,
วให้ ได้ ระดับดินเดิม
ทีทําการถมดินไปแล้ ว หรื อ (ข) ให้ กรรมสิทธิ]ในอาคาร โกดังเก็บสินค้ า ระบบ
สาธารณูปโภค และสิงปลูกสร้ างอืนใดทีเป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้เช่าช่วงและได้
ปลูกสร้ างลงบนทีดินทีเช่า ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าช่วงทังสิ
, ,น โดยผู้ให้ เช่าช่วงตก
ลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที
เกียวกับการโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,
ทังนี
, ,
ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์แก่ผ้ เู ช่าช่วงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
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หน้ าทีผ้ เู ช่ าช่ วง

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบชําระภาษี โรงเรื อน (และ/
หรื อ ภาษี อืนใดในลักษณะเดียวกันอันอาจมีขึ ,นในอนาคต) สําหรับสิงปลูกสร้ างที
ก่อสร้ างขึ ,นในทีดินทีเช่านี , ตลอดถึงภาษี บํารุงท้ องทีในส่วนทีดินทีเช่านี ,

การเลิ ก สั ญ ญาและการเรี ยก ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
ค่ าเสียหาย
x หากคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ผิ ด สัญ ญา และมิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขเยี ย วยาการผิ ด
สัญญาดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง แล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีมิได้ ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกและ
เรี ยกค่าเสียหายได้
x หากสิงปลูกสร้ างทีผ้ เู ช่าช่วงได้ ก่อสร้ างบนทีดินทีเช่าได้ รับความเสียหาย
ทังหมด
,
หรื อในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญจนผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ ประโยชน์ได้ ด้วย
เหตุสดุ วิสยั แล้ ว ผู้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ,ได้ โดยผู้ให้ เช่าช่วงตกลง
ไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
ั ญานี ,สิ ,นสุดลง โดยคูส่ ญ
ั ญาต่างไม่
x หากทีดินทีเช่านี ,ถูกราชการเวนคืน ให้ สญ
มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึงกันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทน
ใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการเนืองจากการเวนคืนในส่วนของสิงปลูก
สร้ างบนทีดินทีเช่า ให้ ตกเป็ นของผู้เช่าช่วง
หมายเหตุ

x จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเก้ าปี
สามเดือน เจ็ดวัน ลงวันที 17 ส.ค. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 689)
x จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสบิ เก้ าปี
สามเดือน เจ็ดวัน ลงวันที 17 ส.ค. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 694)
x จดทะเบียนตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสบิ เก้ าปี
สามเดือน เจ็ดวัน ลงวันที 17 ส.ค. 2555 (โฉนดทีดินเลขที 6415)
x เนืองจากกองทุนรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าจาก WHA (รายละเอียด
ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ระหว่าง WHA และ กองทุนรวม
WHAPF ลงวันที 28 พ.ย. 56) ซึงกองทุนรวม WHAPF ในฐานะผู้รับโอน
สิทธิการเช่าทีดิน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินนี ,
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2.4.3

สัญญาโอนสิทธิการแบ่ งเช่ าช่ วงทีดินสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครั ง4 ที
สาม
x

สัญญาโอนสิทธิการเช่ าช่ วง สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 19) ระหว่ าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

ผู้โอนสิทธิการเช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้โอน”)

ผู้รับโอนสิทธิการเช่ าช่ วง

กองทุนรวม WHAPF (“กองทุนรวม”)

ข้ อจํากัดการโอน

หากกองทุนรวมมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คล
อืน กองทุนรวมต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้โอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน จึงจะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,

ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x WHA ตกลงจะดําเนินการใดๆ เพือให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ นผู้รับประโยชน์แทน
WHA ในภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ในบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 688
689 694 และ 6415 ซึงเจ้ าของทีดินได้ ทําสัญญาและจดทะเบียนให้ WHA
เป็ นผู้รับประโยชน์ ในการใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํา, ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคอืนๆ ตลอดจนติดตังป
, ้ ายชือบริ ษัท และป้าย
ชื อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ต่า งๆ โดยไม่มี ค่า ตอบแทน ซึง ภาระติ ดพัน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะสิ ,นสุดในวันที 23 พ.ย. 2584
x กองทุนรวมตกลงให้ สทิ ธิในการใช้ ประโยชน์ทีดินทีมีการโอนสิทธิการเช่าช่วง
ในส่วนทีเป็ นทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ า C และ M ซึงกองทุนรวมไม่ได้ เข้ า
ลงทุน รวมถึงการร่ วมใช้ ถนนส่วนกลาง และทางเข้ าออกอาคารคลังสินค้ า
ดังกล่าวแก่ WHA ซึงเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว โดยการ
ให้ สิทธิ ดงั กล่าวรวมถึงบริ วารและผู้เช่าอาคารคลังสินค้ าดังกล่าวจาก WHA
นอกจากนี , WHA ในฐานะเจ้ าของอาคารดังกล่าว จะร่ วมแบ่งค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุ งรั กษาถนนส่วนกลาง โดยเฉลียค่าใช้ จ่ายดังกล่าว (หากมี) ตาม
สัดส่วนพื ,นทีเช่าอาคารคลังสินค้ า C และ M ต่อพื ,นทีทงหมดของโครงการ
ั,
WHA ตกลงให้ คา่ ตอบแทนการให้ สทิ ธิดงั กล่าวแก่กองทุนรวมเป็ นเงินจํานวน
200,000 บาทต่อปี และตกลงให้ สทิ ธิประโยชน์แก่กองทุนรวมคือ
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(ก) ในกรณี ที WHA

มี ค วามประสงค์ จ ะขายอาคารดัง กล่ า วให้ แก่

บุคคลภายนอก WHA จะต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบเกียวกับราคาและ
เงื อนไขในการขายอาคารดัง กล่าว และให้ สิทธิ กองทุนรวมในการซื อ,
อาคารคลังสินค้ าในราคาและเงื อนไขดังกล่าวดังกล่าวก่อน ในกรณี ที
กองทุนรวมไม่ตอบรับคําเสนอดังกล่าวภายใน 120 วัน WHA จึงจะมี
สิทธิขายอาคารคลังสินค้ าให้ แก่บคุ คลภายนอกในราคาและเงือนไขทีไม่
ดีไปกว่าราคาและเงือนไขทีเสนอขายให้ กองทุนรวม
(ข) ในกรณีที WHA มีความประสงค์จะนําอาคารคลังสินค้ า C และ M ออก
ให้ เ ช่ า แก่ บุค คลภายนอกเป็ นระยะเวลาเกิ น กว่ า 10 ปี ขึ น, ไป WHA
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ก องทุน รวมทราบเกี ย วกับ ค่า เช่ า และเงื อ นไขการเช่ า
ดังกล่าว และให้ สิทธิ กองทุนรวมในการเช่าอาคารคลังสินค้ าในค่าเช่า
และเงือนไขดังกล่าวก่อน ในกรณีทีกองทุนรวมไม่ตอบรับคําเสนอให้ เช่า
ภายใน 120 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก WHA WHA มีสิทธินํา
อาคารออกให้ บุค คลภายนอกเช่า ในค่าเช่าและเงื อนไขทีไม่ดีไปกว่า
ราคาและเงือนไขทีเสนอให้ แก่กองทุนรวม
x ในกรณีทีกองทุนรวมมีหน้ าทีตามสัญญาเช่าช่วงต้ องรื อ, ถอนอาคารคลังสินค้ า
และสิงปลูกสร้ างซึงเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHA หรื อต้ องโอนกรรมสิทธิ]อาคาร
คลังสินค้ าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วง WHA ตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการ
รื อ, ถอนทังหมด
,
และ/หรื อ โอนกรรมสิทธิ]อาคารคลังสินค้ าดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่าช่วง หรื อดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิ]อาคารคลังสินค้ าจาก WHA ตก
ลงเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการรื อ, ถอน และ/หรื อ ดํ า เนิ น การโอน
กรรมสิทธิ] อาคารคลังสินค้ าดังกล่าว เพือให้ กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาเช่าช่วงได้
x คู่สัญ ญาตกลงให้ บัน ทึก ข้ อ ตกลงเกี ย วกับ การโอนสิท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งตาม
สัญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที 28 พ.ย. 56 ระหว่าง WHA (ในฐานะผู้โอนสิทธิ
ตามสัญญาเช่าช่วง) บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (ในฐานะ
ผู้ให้ เช่าช่วงและเจ้ าของกรรมสิทธิ] ร่ว มในทีดินทีเช่ า) นางจํ าปี ยังยืน (ใน
ฐานะผู้ให้ เช่า และเจ้ าของกรรมสิทธิ] ในทีดิน) และกองทุนรวม เป็ นส่วนหนึง
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ของสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงนี ,
หมายเหตุ

โอนสิทธิตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงดังต่อไปนี ,
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสิบหกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 689 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 23 ก.พ. 55
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสิบหกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 689 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 17 ส.ค. 55
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสิบหกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 694 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 23 ก.พ. 55
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสิบหกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 694 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 17 ส.ค. 55
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสบิ หกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 6415 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 23 ก.พ. 55
x หนังสือสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าช่วงทีดินเฉพาะส่วน มีกําหนด ยีสิบเจ็ดปี
สิบเอ็ดเดือน ยีสบิ หกวัน ลงวันที 29 พ.ย. 56 โฉนดทีดินเลขที 6415 โอนสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน ลงวันที 17 ส.ค. 55

x

บันทึกข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิการเช่ าช่ วงทีดิน ระหว่ าง นางจําปี ยังยืน บริษัท ชด
แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ ไชลด์ จํากัด บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
และ กองทุ นรวมอสังหาริ ม ทรั พย์ และสิทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เ มียม แฟคทอรี
แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

เจ้ าของทีดิน

นางจําปี ยัง ยืน (“นางจําปี ”)

ผู้เช่ า/ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด (“บริษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ ”)

ผู้โอนสิทธิการเช่ าช่ วง

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)
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ผู้รับโอนสิทธิการเช่ าช่ วง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

x ตามทีนางจําปี ได้ ทําสัญญาและจดทะเบียนให้ WHA เป็ นผู้รับประโยชน์ใน
ภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ในบางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 688 689 694
และ 6415 เพือใช้ ประโยชน์ ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคอืนๆ ตลอดจนติดตังป
, ้ ายชือบริ ษัท และป้าย
ชื อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ต่า งๆ โดยไม่ มี ค่า ตอบแทน ซึง ภาระติ ดพัน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะสิ ,นสุดในวันที 23 พ.ย. 84 WHA ตกลงให้ กองทุน
รวมเข้ าเป็ นผู้รับประโยชน์แทน WHA และ นางจําปี ในฐานะเจ้ าของทีดิน
โฉนดเลขที 688 689 694 และ 6415 ตกลงจะดําเนินการจดทะเบียนภาระ
ติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวให้ แ ก่กองทุนรวมต่อไป นอกจากนี , บริ ษัท
ชด แอนด์ จําปี ส์ ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ]ร่วมในทีดินโฉนดเลขที 689 ตก
ลงให้ ความยินยอมในการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ในส่วนทีเกียวข้ องกับทีดินโฉนดเลขที 689 ด้ วย
x ในวันทีทําบันทึกข้ อตกลงนี , นางจําปี บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ และกองทุน
รวม ตกลงเกียวกับการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก การบอกเลิกสัญญา
เช่าหลัก และการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าหลัก ดังนี ,
(ก) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าหลัก หาก บริ ษัท ชด แอนด์ จํา
ปี ส์ ผิดนัดการชําระค่าเช่าตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก นางจําปี
ตกลงให้ ก องทุน รวมหัก ค่ า เช่ า ที ชํ า ระแทนบริ ษั ท ชด แอนด์ จํ า ปี ส์
ดังกล่าว จากจํ านวนค่าเช่าทีกองทุนรวมต้ องชํ าระให้ แก่ บริ ษัท ชด
แอนด์ จําปี ส์ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง
(ข) นางจําปี และ บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ ในฐานะคู่สญ
ั ญาเช่าหลัก ตกลง
สละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าหลัก ในกรณีทีค่สู ญ
ั ญา
อีก ฝ่ ายหนึง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามข้ อตกลงที ร ะบุไว้ ใ นสัญ ญาเช่ าหลัก โดย
จะแจ้ งให้ กองทุนรวมและคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบถึงเหตุผิดสัญญา
อันก่อให้ เกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ มี
การโอนสิทธิการเช่าตามทีระบุไว้ ในข้ อ (ค) แทน
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(ค) ณ วันทีทําบันทึกข้ อตกลงนี , บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ ตกลงโอนสิทธิและ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก และกองทุนรวมตกลงรั บโอนสิทธิ และ
หน้ าทีตามสัญญาเช่าหลัก โดยให้ การโอนสิทธิ การเช่ามีผลทันทีเมือ
การบอกกล่าวตามข้ อ (ข) โดยเมือสัญญาการโอนสิทธิการเช่ามีผลแล้ ว
นางจํ าปี และกองทุน รวมตกลงจะทํา การแก้ ไขสัญญาเช่า หลัก ให้ มี
สาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าระหว่าง บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์
และกองทุนรวมต่อไป
(ง) นางจําปี และบริ ษัท ชด แอนด์ จํ าปี ส์ ตกลงว่าจะเข้ าทําเอกสารและ
สัญญาต่างๆ รวมถึงดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องเพือจดทะเบียนธุรกรรม
ต่างๆ (หากมี) และตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ทีเกิดขึ ,น (หากมี) เกียวกับการดําเนินการตามข้ อนี ,
ทัง, นี , นางจํ า ปี และบริ ษั ท ชด แอนด์ จํ า ปี ส์ ต กลงให้ ถื อ ว่า ข้ อ ตกลง
เกี ยวกับสัญญาเช่าหลักดังกล่าวข้ องต้ นเป็ นส่วนหนึงของสัญญาเช่า
หลัก และเป็ นการแก้ ไขสัญญาเช่าหลักในส่วนทีมีความขัดแย้ งกัน โดย
ให้ มีผลผูกพันทายาท หรื อ ผู้รับโอนสิทธิ ของนางจํ าปี และ บริ ษัท ชด
แอนด์ จํ า ปี ส์ (ถ้ ามี ) และจะนํ า ข้ อ ความในบัน ทึ ก ข้ อตกลงนี ไ, ปจด
ทะเบียนแก้ ไขสัญญาเช่าหลักกับสํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง ภายในวันที
29 พ.ย. 56
x นางจําปี WHA และ บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ และกองทุนรวม ตกลงและ
รั บ ทราบว่ า กองทุ น รวมจะเข้ าทํ า สัญ ญาซื อ, ขายกรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคาร
คลัง สิน ค้ า อาคารโรงงาน ลานจอดรถบรรทุก และสิง ปลูก สร้ างต่า งๆ ที
เกียวข้ องทีตงอยู
ั , ่บนทรัพย์ทีเช่าช่วง (ยกเว้ นอาคาร C และ M) กับ WHA ซึง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ] โดยชอบด้ วยกฎหมาย ในอาคารคลังสินค้ า อาคาร
โรงงาน ลานจอดรถบรรทุก และสิงปลูกสร้ างต่างๆ ที ก่อสร้ างบนทรัพย์สินที
เช่าช่วงดังกล่าว โดยได้ รับความยินยอมจาก นางจําปี และและ บริ ษัท ชด
แอนด์ จําปี ส์ เพือให้ กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าในวัน
จดทะเบีย นการโอนสิทธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง และเมื อ กองทุน รวมได้ เ ป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ]ในอาคารและสิง ปลูกสร้ างต่างๆ แล้ ว อาคารและสิง ปลูกสร้ างต่างๆ
ดังกล่าวจะถือเป็ นสิง ปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , บ่ นทรัพย์ทีเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง
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ทังนี
, , การเข้ าใช้ อาคาร C และ M ซึงยังคงเป็ นกรรมสิทธิ] ของ WHA และ
ทางเข้ าอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามความตกลงระหว่าง WHA
และ กองทุนรวม ในสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง ฉบับลงวันที 28 พ.ย. 56
x

ในกรณีทีนางจําปี ในฐานะเจ้ าของทีดิน มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ]ใน
ทีดินให้ บคุ คลอืนใด นางจําปี ตกลงแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

2.4.4

สัญญาก่ อตัง4 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
x

สัญญาก่ อตัง4 ภาระติดพันในอสังหาริ มทรั พย์ ระหว่ าง นางจําปี ยังยืน และ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

เจ้ าของทีดิน

นางจําปี ยัง ยืน (“เจ้ าของทีดิน”)

ผู้รับประโยชน์

กองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับ บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ผู้รับประโยชน์ ” หรื อ “กองทุนรวม”)

ระยะเวลา

นับจากวันทีจดทะเบียน (29 พ.ย. 56) ถึงวันที 23 พ.ย. 84

ข้ อตกลงทีสาํ คัญตามสัญญา

ภายใต้ ข้อกําหนดในสัญญานี , เจ้ าของทีดินตกลงยินยอมให้ บางส่วนของทีดินตาม
สัญญา ตกอยู่ในบังคับแห่งภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์เพือให้ ผ้ รู ับประโยชน์
และ/หรื อ ผู้เช่า อาคารสิงปลูกสร้ างบนทีดิ นที เช่ าจากผู้รับประโยชน์ ตลอดจน
บริ วารของผู้รับประโยชน์ และของบุคคลดังกล่าว ได้ ใช้ ประโยชน์เ ป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้ าประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคอืน ๆ ตลอดจนติดตัง,
ป้ายชือบริ ษัท และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ โดยไม่มีคา่ ตอบแทน

ก า ร โ อ น ภ า ร ะ ติ ด พั น ใ น คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ูรับประโยชน์ มีสิทธิ โอนภาระติดพันในอสัง หาริ มทรั พย์ ตาม
อสังหาริมทรัพย์
สัญญานี ,ให้ แก่ผ้ อู ืนได้ โดยต้ องทําเป็ นหนังสือระหว่างผู้รับประโยชน์และผู้รับโอน
และจดทะเบียนต่อเจ้ าพนักงานทีดิน ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง ทังนี
, , เจ้ าของ
ที ดิ น ให้ ความยิ น ยอมต่ อ การโอนดัง กล่ า ว และตกลงให้ ความร่ ว มมื อ และ
ดําเนิน การใด ๆ รวมถึ ง แต่ไม่จํ ากัดเพียงการทํ าเอกสาร หรื อการจดทะเบีย น
เพื อ ให้ ก ารดัง กล่า วสํ า เร็ จ ลุล่ ว งและสมบูร ณ์ ต ามกฎหมาย โดยไม่ เ รี ย กร้ อง
ค่าตอบแทนใด ๆ
ทีดินทีจดทะเบียนภาระติดพัน
บางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 688, 689, 694 และ 6415
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2.4.5

สัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีสาม
x

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่ าง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
และ กองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เ มียม แฟคทอรี
แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

ผู้รับสัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)

ผู้ให้ สัญญา

กองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับ บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม”)

ข้ อตกลงไม่ แข่ งขันกับกิจการของ ก. WHA ตกลงต่อกองทุนรวมว่าในการดําเนินธุรกิ จประเภทคลังสินค้ า หรื อ
กองทุน
โรงงาน หาก WHA มีความประสงค์ทีจะเสนอทรัพย์สินอืนให้ แก่ลกู ค้ าหรื อ
นายหน้ าใดๆ เพือการให้ เช่า และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภท
คลังสินค้ าหรื อโรงงานของตน ซึงตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม WHA ตกลงเสนอทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า
หรื อ นายหน้ านันก่
, อนหากเป็ นไปตามเงือนไขดังนี ,
(1) WHA ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุนรวม และ
(2) ทรั พ ย์ สิ น ที ก องทุน รวมเข้ า ลงทุน เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที มี คุณ สมบัติ ต รงกับ
ประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ า
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ ง ดัง ต่ อ ไปนี , ให้ ถื อ ว่ า ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ บัง คับ ของ
ข้ อกําหนดข้ างต้ น
(1) หาก WHA แสดงให้ กองทุนรวมเห็น โดยนําส่งสําเนาเอกสารแสดงความ
จํานงของลูกค้ าหรื อนายหน้ าต่อกองทุนรวมเพือประกอบการพิจารณา
ว่าคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่
ตรงกับคุณสมบัติทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน และ WHA ได้ ลงนามในหนังสือ
แสดงความจํานงกับลูกค้ า หรื อนายหน้ ารายดังกล่าวแล้ ว แม้ ต่อมาใน
ภายหลัง คุณ สมบัติ ข องทรั พ ย์ สิ น ตามประเภทธุ ร กิ จ ของลูก ค้ า หรื อ
นายหน้ าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุนรวม หรื อ
(2) WHA ได้ เสนอทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าก่อนแล้ ว
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และ WHA ได้ รับการปฏิเสธจากลูกค้ าหรื อนายหน้ าดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ข. คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิแก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ า ลงทุนมีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ า
หรื อ นายหน้ า หรื อ ไม่ และหากลูก ค้ า หรื อ นายหน้ า ไม่ป ระสงค์ ที จ ะเข้ า ทํ า
สัญญากับกองทุนรวม จะไม่ถือว่า WHA ผิดสัญญาในข้ อนี ,
ข้ อตกลงเกี ยวกั บ การถื อ ครอง WHA ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวม ดังต่อไปนี ,
หน่ วยลงทุน
ั ญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ก. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีสญ
สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 มีผลใช้ บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่ วย
ลงทุน”) WHA ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ซึง ออกและเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 นี , ให้ อยู่ในความครอบครอง
ของ WHA หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ในสัดส่วนการถือครองหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีออกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 นี ,
ทังนี
, , WHA หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานํา
หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ กองทุนรวมทราบ
ล่วงหน้ า และหากกองทุน รวมมีก ารเสนอขายหน่ว ยลงทุนเพื อเพิ มทุนใน
อนาคต ให้ ถือว่า WHA ไม่ต้องอยู่ในเงือนไขของสัดส่วนการถือครองหน่วย
ลงทุนข้ างต้ น
ข. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ข้างต้ น WHA และ/
หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอนหน่วยลงทุน จน
ทําให้ WHA และ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยลงทุนรวมกัน
ตํ า กว่ า สัด ส่ว นที กํ า หนดไว้ ในข้ อ ก ข้ า งต้ น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอม
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

WHA ตกลงต่อกองทุนรวมจะรั บภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าและโฉนดทีดิน ดังนี ,
ก. ผู้เช่าราย บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับการจดทะเบียน
สิทธิ การเช่าทีดินและอาคารบนโฉนดทีดินเลขที 22337 และ 20261 ตาม
สัญญาเช่าระหว่าง WHA และ บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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ลงวันที 15 เม.ย. 56
ข. ผู้เช่าราย บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าอาคาร ตามสัญญาเช่าระหว่าง WHA
และ บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลง
วันที 4 มิ.ย. 56

2.4.6

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครั ง4
ทีสาม
x

สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง4 ที 3 ระหว่ าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ า ส์ ฟั นด์
และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)

กองทุนรวม

กองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า ดับ บลิวเอชเอ พรี เ มียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)

โครงการ

x
x
x
x
x
x

หน้ าทีของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

x กองทุน ตกลงแต่ง ตัง, และผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ การแต่ง ตัง, ให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน สําหรับโครงการ ตาม
เงื อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญานี , โดยให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีนบั ตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนในการเพิมทุน
ครัง, ที 3
x ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ต กลงจะปฏิบัติ ห น้ า ที ใ นการบริ ห าร และจัด การ
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว
จะต้ องสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานประจําปี โครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
, , เพือประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
โครงการ Ducati Phase 2
โครงการ 3M Phase 2
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
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ระยะเวลาการจ้ างบริหาร

หน่วยลงทุน
ภายใต้ ข้ อกํ า หนดและเงื อ นไขอื น ของสัญ ญานี , คู่ ส ัญ ญาตกลงให้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ปฏิบัติหน้ าทีต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ

ค่ าจ้ างบริหารทรัพย์ สิน

ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

หลักประกันการปฏิบัตติ าม
สัญญา

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงนําหนังสือคํ ,าประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย
ในวงเงินจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีการต่ออายุหนังสือคํ ,าประกันแบบปี ต่อปี
ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หาร เพือเป็ นประกันการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญานี ,

ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์ สนิ

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นไป
ตามประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของกองทุน
(ซึง อาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราวๆ)

การพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี , กองทุนมีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุนใน
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 8 ปี นับตังแต่
การเพิมทุนครัง, ที 3
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 13 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 3
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 18 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 3
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 23 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 3
x ภายใน 60 วันนับจากวันครบรอบ 28 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ในการเพิมทุนครัง, ที 3
กองทุนอาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี ,โดยแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่า
x รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลียในช่วงระยะเวลาพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, ตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของ
รายได้ จากการดําเนินงาน ระหว่างวันที 29 พ.ย. 2556 ถึงวันที 28 พ.ย.
2557 หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการดําเนินงาน
โดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนใน
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การสิน4 สุดของสัญญา

แต่ละปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที
กําหนดข้ างต้ น และ
x รายได้ จากโครงการโดยเฉลี ย ในช่ ว งระยะเวลาพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, รวมกับระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันทีครบกําหนดเวลาตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนันๆ
, (ซึงเป็ นระยะเวลา
สําหรับการแก้ ไขเหตุการณ์ตามข้ อข้ างต้ น) ยังคงตํากว่า (1) ร้ อยละ 60
ของรายได้ จากการดําเนินงานระหว่างวันที 29 พ.ย. 2556 ถึงวันที 28
พ.ย. 2557 หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการ
ดําเนินงานโดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจาก
กองทุนในแต่ละปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามรอบทีกําหนดข้ างต้ น
สัญญาฉบับนี ,อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี , ทังนี
, ,ให้ คสู่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. กองทุนมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง
ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,น ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ต่อศาลหรื อ
หน่ว ยงานราชการที เ กี ย วข้ อ งซึง ส่ง ผลกระทบต่อ ความสามารถของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี ,หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ,
(ค) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การทํา
การเสนอขายหุ้ นต่ อ ประชาชน และ/หรื อผู้ บริ หารในส่ ว นที เ ป็ น
สาระสําคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี ,
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ,
ในส่วนทีเกียวข้ องกับการเงินของกองทุนโดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(จ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีกําหนดภายใต้ สญ
ั ญา
ตกลงกระทํ า การ ฉบั บ ลงวั น ที 28 พ.ย. 2556 ระหว่ า งผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ กับกองทุน
(ฉ) กรณีหากปรากฏว่า รายได้ จากการดําเนินงานโดยเฉลีย ในช่วงระยะเวลา
การพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานตํ า กว่ า เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลการ
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ดํ า เนิ น งานตามที กํ าหนดในสั ญ ญา หรื อ กรณี หากผู้ บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การแก้ ไขคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อง
ครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัดถูกศาลสัง พิทกั ษ์ ทรัพย์
เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท
การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,นฟูกิจการของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกร
ไทย จํากัดต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
(ค) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน กสิ ก รไทย จํ า กัด ไม่ บ ริ ห ารจัด การ
กองทุนตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชีช, วนอัน
เป็ นผลให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อโครงการฯ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จํ ากัดมิได้ ดําเนินการเป็ น
บริ ษัทจัดการของกองทุนอีกต่อไป
3. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) กองทุนเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุ น ” ของรายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น หรื อ ในกรณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง ให้ เลิกกองทุน
(ข) โครงการถูกทําลายทังหมดหรื
,
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญและ
กองทุนไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าวอีกต่อไป
อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามที
ระบุไว้ ในสัญญานี ,ได้ อีกต่อไป
(ค) เมือมีการเปลีย นแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของ
สัญญานี ,
(ง) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามที ร ะบุไว้ ใ น
สัญญาฉบับนี ,หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าทีดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึงการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อกองทุนหรื อทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมหรื อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง และคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว
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ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(จ) กองทุนได้ ดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติม
ทังหมดแก่
,
ผ้ เู ช่าเพียงรายเดียวในคราวเดียว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นกองทรัสต์ หรื อการทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ คู่สญ
ั ญา
ตกลงจะดําเนินการเจรจาเพือหาข้ อตกลงเกียวกับผลของการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ตอ่ สัญญาฉบับนี ,ต่อไป
2.5

สัญญาทีสาํ คัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง4 ทีส ี
x

สัญ ญาจะซื อ4 จะขายอสัง หาริ มทรั พ ย์ สํา หรั บ ส่ ว นปรั บปรุ ง ต่ อเติ ม ของโครงการ DSG
ระหว่ าง บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) และกอ งทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
ลงวันที 24 มีนาคม 2558

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ”)

ผู้จะซือ4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี ยม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)

ทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

x ส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุ งเป็ นอาคารสํานักงานของอันเป็ นทีตงั ,
ของสํานักงานบริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
x ส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุ งเป็ นทางเข้ า ป้อมยาม และโครงสร้ าง
เครื องชัง นํ ,าหนัก
x ส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุงเป็ นอาคารเก็บพาเลท (Pallet)
x ส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 85 หมู่ที 1 ตําบลหนองปลาหมอ
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อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุงเป็ นห้ องเก็บขยะ
x ทรั พ ย์ สิ น อื น ที เ กี ย วข้ อ งเกี ย วเนื อ ง และจํ า เป็ นต่ อ การใช้ ประโยชน์ ข อง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
, , ส่วนปรับปรุ งต่อเติมโครงการ DSG ดังกล่าวข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า ทรัพย์สินที
ซื ,อขาย และให้ ถือเป็ นส่วนหนึง ของสัญญานี ,ด้ วย
ราคาทรัพย์ สินทีซอื 4 ขาย

กองทุนตกลงชําระราคาซื ,อขายทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายให้ แก่ดบั บลิวเอชเอ เป็ นจํานวน
รวมทังสิ
, ,น 16,967,500 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
x 1) ส่วนปรับปรุงด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมูท่ ี 1 ตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุ งเป็ นอาคารสํานักงานของอันเป็ นทีตงั ,
ของสํ า นัก งานบริ ษั ท แอลเอฟ โลจิ สติ ก ส์ (ประเทศไทย) จํ า กัด 2) ส่ว น
ปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบลบัวลอย อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุงเป็ นทางเข้ า ป้อมยาม และโครงสร้ างเครื องชัง
นํ ,าหนัก และ 3) ส่วนปรับปรุ งด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบล
บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยปรับปรุ งเป็ นอาคารเก็บพาเลท
(Pallet) เป็ นจํานวนเงิน 14,966,500 บาท
x 1) ส่วนปรับปรุงด้ านทิศใต้ ของอาคารเลขที 85 หมูท่ ี 1 ตําบลหนองปลาหมอ
อํา เภอหนองแค จัง หวัด สระบุรี โดยปรั บปรุ ง เป็ นห้ อ งเก็ บขยะ และ 2)
โครงสร้ างเครื องชังนํ ,าหนัก อันเป็ นส่วนหนึงของส่วนปรบปรุ งด้ านทิศเหนือ
ของอาคารเลขที 45 หมู่ที 1 ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เป็ นจํานวนเงิน 2,001,000 บาท

การโอนกรรมสิทธิ{ ในทรั พย์ สินที x ดับบลิวเอชเอจะดํ าเนิ นการโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนรวมตกลงจะรั บโอน
จะซือ4
กรรมสิ ทธิ] ในทรั พย์ สิ นที ซื อ, ขายภายใต้ เงื อนไขของสัญญาฉบับนี , ในวันจด
ทะเบียน โดยปราศจากภาระผูกพัน และ/หรื อ การรอนสิทธิ ใดๆ และ/หรื อ ไม่ตก
อยู่ในบังคับแห่ งทรั พยสิ ทธิ หรื อข้ อพิ พาทใดๆ เว้ นแต่ ส ัญญาการปรั บปรุ ง
คลังสินค้ า (Warehouse Modification Agreement) ระหว่างบริ ษัท ดีเอสจี
อินเตอร์ เนชัน แนล (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที 14 พ.ย. 56
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x ดับบลิวเอชเอจะดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ] และกองทุนจะรั บโอน
กรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขาย ยกเว้ นทรัพย์สินทีระบุไว้ ในวรรคสองนี , ภายในวันที
21 เม.ย. 58 (“วันจดทะเบียน”) ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินที
เกียวข้ อง
เนืองจากการโอนกรรมสิทธิ] ในทรัพย์สินทีซื ,อขายในส่วนของโครงสร้ างเครื องชัง
นํ ,าหนักของทรัพย์สินทีซื ,อขายทีระบุในข้ อ 1(ข) และส่วนปรับปรุ งต่อเติมตามข้ อ
1(ง) รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ทีนํามาใช้ ในการปรับปรุ งต่อเติม ทีดบั บลิวเอชเอ
ตกลงขายและส่งมอบให้ กบั กองทุน ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีนัน,
คู่ส ัญญานัน, ทัง, สองฝ่ ายตกลงให้ กรรมสิทธิ] ในทรั พย์ สินดังกล่าว ตกเป็ นของ
กองทุนเวลาทีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] ทรั พย์ ตามวรรคแรกเสร็ จสมบูรณ์
และให้ ถื อว่าทรั พย์ สินดังกล่าวเป็ นส่วนควบของทรั พย์ สินในโครงการ DSG
Phase 1 และ Phase 2
x ดับบลิวเอชเอตกลงส่งมอบการครอบครองทรั พย์ สินที ซื อ, ขายทัง, หมดให้ แก่
กองทุนในวันจดทะเบียนภายใต้ สญ
ั ญานี , โดยคู่สญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่งมอบการ
ครอบครองดังกล่าวมี ผลสมบูรณ์ ทันที ที การจดทะเบี ยนมี ผลสมบูรณ์ ตาม
กฎหมาย
x ในกรณีทีกองทุนเห็นว่าสภาพของทรัพย์สินทีซื ,อขายอยู่ในสภาพทีเสียหาย หรื อ
ชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีถ้ากองทุนได้ ร้ ูลว่ งหน้ าแล้ ว กองทุน
จะไม่เข้ าทําสัญญาฉบับนี , กองทุนมีสิทธิ อย่างใดอย่างหนึง ดังนี , 1) ในกรณี ที
ความเสียหายหรื อความชํารุ ดบกพร่ องไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขได้ กองทุนมี
สิทธิ ทีจะปฏิเสธการรั บโอนทรัพย์สินทีซื ,อขาย หรื อ 2) ในกรณีทีความเสียหาย
หรื อความชํ ารุ ดบกพร่ องสามารถดํ าเนิ นการแก้ ไขได้ ดับบลิวเอชเอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความชํ ารุ ดบกพร่ องดังกล่าวให้ เสร็ จสิน,
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทุน หากดับบลิวเอชเอไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมี สิทธิ ปฏิ เสธการรั บโอน
ทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย
ั ญาตกลงให้ กองทุนเป็ นผู้มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าที
x คู่สญ
ต่างๆ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อขาย ซึงเกิดขึ ,นนับจากวันจดทะเบียนภายใต้
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สัญญานี , โดยดับบลิวเอชเอจะดําเนินการต่างๆ เพือให้ กองทุนได้ รับประโยชน์
และดับบลิวเอชเอเป็ นผู้มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ จาก
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายซึง เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา

x ดับบลิวเอชเอตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี ,สินและความรับผิดต่างๆ ทีเกียวเนือง
กับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน ซึงรวมถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะภาระหนี ,สินและความรับผิดดังต่อไปนี , 1) ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
2) ภาษี ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีซื ,อขาย 3) บรรดาค่าธรรมเนียมและความรับ
ผิดต่างๆ เกี ยวเนืองกับทรัพย์สินทีซื ,อขายทีเกิดขึ ,น เนืองจากการประเมินหรื อ
เรี ยกเก็บของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง 4) บรรดาหนี ,สินต่างๆ ทีอาจบังคับ
ชําระได้ จากทรัพย์สนิ ทีซื ,อขาย
x ในกรณีทีกองทุนได้ ชําระเงินตามสัญญาแทนดับบลิวเอชเอ ดับบลิวเอชเอตกลง
ชําระดังกล่าวแก่กองทุนจนครบถ้ วนภายใน 30 วันนับจากวันทีในหนังสือของ
กองทุนทีแจ้ งให้ ดบั บลิวเอชเอทราบถึงการชําระเงินแทนดังกล่าว
หากดับบลิวเอชเอไม่ชําระเงินให้ กองทุนตามทีกําหนดไว้ ในวรรคก่อน ดับบลิว
เอชเอตกลงชํ าระเงิ นจํ านวนดังกล่าวพร้ อมดอกเบี ย, อัตราร้ อยละ 15 ให้ แก่
กองทุน
ั ญาบริ การให้ แก่กองทุน และ
x ดับบลิวเอชเอตกลงโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
กองทุนตกลงรับโอนสิทธิและหน้ าทีดงั กล่าวโดยการแปลงหนี ,ใหม่ และดับบลิว
เอชเอจะดําเนินการใดๆ เพือกองทุนได้ รับความยินยอมในการรับโอนสิทธิ และ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาบริ การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้รับบริ การตามสัญญา
บริ การ ทังนี
, , ให้ การโอนดังกล่าวมีผลในวันจดทะเบียน
x ดับบลิวเอชเอตกลงส่งมอบต้ นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินทีซื ,อขาย
ภายใน 60 วันนับจากวันจดทะเบี ยน รวมถึ งดํ าเนิ นการให้ กองทุนเป็ นผู้เอา
ประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยมีผลนับแต่
วันจดทะเบียนเป็ นต้ นไป
x ดับบลิวเอชเอตกลงส่งมอบและ/หรื อดําเนินการต่างๆ เพือให้ กองทุนได้ รับสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ ทีได้ รับจากทรัพย์สินทีซื ,อขายภายหลังจากวันจดทะเบียน
โดยดับบลิวเอชเอจะแจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและส่งมอบสิทธิ
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และผลประโยชน์ ดังกล่าวให้ แก่กองทุนภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีได้ รั บ
สิทธิและผลประโยชน์ดงั กล่าว
x ดับบลิวเอชเอ ตกลงว่าหลังจากทีได้ มีการโอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีซื ,อขายแล้ ว
ทรัพย์สินทีซื ,อขายถือเป็ นส่วนของทีดินและอาคารโครงการ DSH Phase 1 และ
Phase 2 ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีหน้ าทีต้องดูแลตามสัญญาแต่งตัง,
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 ระหว่างดับบลิวเอชเอ และ
กองทุน ฉบับลงวันที 28 พ.ย. 56 ทัง, นี , โดยไม่มีการคิดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมใดๆ
ทังสิ
, ,น
x หากกองทุนมีความประสงค์จะทําการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,ให้ แก่บคุ คลอืน
กองทุนต้ องได้ รับความยินยอมจากดับบลิวเอชเอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน จึง
จะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ,
x สัญญาฉบับนี ,ไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมหรื อเปลียนแปลง เว้ นแต่จะมีการตกลงเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรระหว่างคู่สญ
ั ญา ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อมูลที
ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ หรื อมีการแก้ ไขเปลียนแปลงกฎหมาย
หลักทรั พย์ทีเกี ยวข้ องอันจะมีผลให้ บรรดาข้ อกํ าหนดและเงื อนไขทังหลายใน
,
สั ญ ญาฉบั บ นี ข, ั ด แย้ งกั บ ข้ อมู ล ที ร ะบุ ใ นโครงการจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ หรื อข้ อกฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วน ในเวลาใดๆ ก่อนวัน
จดทะเบียน คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาเพือหาแนวทางแก้ ไขข้ อกําหนดและ
เงือนไขในสัญญาฉบับนี , เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อมูลทีระบุ
ในโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกฎหมาย
ดังกล่าวโดยเร็ ว
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ เ ลิ ก สัญ ญาของคู่ สัญ ญาที เ กี ย วข้ องและมี ผ ล แล้ ว แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี ,
x หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ผิ ด สัญ ญาฉบับ นี , และไม่ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
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ภายใน 30 วัน นับตังแต่
, วนั ทีได้ รับการบอกกล่าวจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทันทีและเรี ยกค่าเสียหาย
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อ
x ภายหลังวันจดทะเบียน หากคู่สญ
กระทํา ผิด ข้ อ กํ า หนดหรื อเงื อนไขข้ อ หนึงในสัญญานี , คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที มิได้
กระทําผิดสัญญามีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดสัญญา
ทังนี
, , ให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ

x

บันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติม สัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการเพิมทุน
ครั ง4 ที 3 ระหว่ าง กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ลงวันที 24 มีนาคม 2558

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวม
ข้ อสัญญาทีสาํ คัญ

บริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น จํ า กั ด ( ม ห า ช น) ( “ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ ”)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”)
x กองทุน และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงร่ ว มกัน ว่า เมื อ ได้ มี ก ารโอน
กรรมสิท ธิ] ทรั พ ย์ สิน ที ซื อ, ขายซึง เป็ นส่ว นปรั บ ปรุ ง ต่อเติ ม โครงการ DSG
ให้ แก่กองทุน ตามสัญญาจะซื ,อจะขายส่วนปรั บปรุ งต่อเติมของโครงการ
DSG แล้ ว ส่วนปรับปรุงต่อเติมโครงการ DSG จะตกเป็ นส่วนควบของทีดิน
และอาคารโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 อันถือเป็ นทรัพย์สินใน
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ของสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ สําหรับการเพิมทุนครัง, ที 3 ซึงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มี
หน้ าทีในการบริ หารและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามสัญญาแต่ง ตัง,
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ สํ า หรั บ การเพิ ม ทุ น ครั ง, ที 3 โดยผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะไม่คิดค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายเพิมเติมใดๆ ทังสิ
, ,น และ
กองทุนไม่มีหน้ าทีชําระค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการและบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ น อกเหนื อ จากที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับการเพิมทุนครัง, ที 3
ั ญาตกลงให้ ข้อกําหนดใน
x นอกจากข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนีแ, ล้ ว คู่สญ
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สัญญาแต่งตัง, ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บการเพิมทุนครั ง, ที 3 มีผล
บังคับใช้ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาเช่นเดิมทุกประการ
3.

สถานะการดําเนินการ
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับการชี ,แจงและรับทราบการแผนการดําเนินการโอนสิทธิ และหน้ าทีของกองทุนรวม
WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ร่ างสัญญาโอนสิทธิ และหน้ าทีตามสัญญาในข้ อ 1 และร่ างสัญญาอืน ๆ ที
เกียวข้ อง
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สิง ทีสง่ มาด้ วย 6
ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
ทรัพย์สนิ กองทรัสต์ WHART ณ ปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF มีรายละเอียดดังนี ,
1.

ข้ อมูลทัวไปของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี , เป็ นโครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า จํานวนทังสิ
, ,น 4 โครงการ พื ,นทีเช่า

อาคารรวมประมาณ 85,867.20 ตารางเมตร1 พื ,นทีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 6,464.00 ตารางเมตร2 และพื ,นทีเช่า
หลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร บนทีดินตามโฉนดรวมประมาณ 88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา ประกอบด้ วย
(1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ประกอบด้ วยสิทธิการเช่าในทีดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตังอยู
, ่ทีตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สนิ อืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน
ซึง ตังอยู
, ท่ ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(3)

โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภทอาคาร
, ่ทีตําบลลําลูกกา
โรงงาน และห้ องเย็น และสํานักงาน และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ซึงตังอยู
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

(4)

โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ]ในทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภท
อาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน และทรัพย์สนิ อืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน ตังอยู
, ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ,
ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทังนี
, , ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนตาม (1), (2), (3) และ (4) รวมกันเรี ยกว่า ทรั พย์ สินทีจะลงทุน

เพิมเติม
โครงการดังกล่าวข้ างต้ นทีกองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ล้ วนมีทําเลทีตงที
ั , เหมาะสมในการขนส่งทังใน
,
ประเทศและต่างประเทศ ตังอยู
, ่บนเส้ นทางหลักของการกระจายและขนส่งสินค้ าไปทัว ภูมิ ภาค และยังมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุ งเทพมหานคร จึงส่งผลให้ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้ าไปยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ โดยโครงการอาคารคลังสินค้ า และ/หรื อ โรงงานและสํานักงานทีกองทรั สต์ WHART จะลงทุนนัน, เป็ นรู ปแบบ
Warehouse Farm ซึงจะประกอบไปด้ วยโครงการทังที
, เป็ นแบบสร้ างขึ ,นตามรู ปแบบและมาตรฐานตรงกับความต้ องการ

1

อย่างไรก็ ดีมีพื*นที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ ากับผู้เช่าปั จจุบันอยู่ทีประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่ า
นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่ าตามสัญญา
ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
2
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไร
ก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่
รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 1

ของผู้เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึงหากมีการเปลียนตัวผู้เช่า อาคารดังกล่าวสามารถปรับเปลียนรู ปแบบได้ อย่าง
เหมาะสม และแบบ General Warehouse มาตรฐานสูง ซึงสามารถรองรับความต้ องการขยายพื ,นทีข องลูกค้ าปั จจุบนั
และเพิมฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ผู้เช่ารายใหม่ซึงในปั จจุบนั มีความสนใจเช่าระยะสัน, แต่มีศกั ยภาพในการเพิมพื ,นทีเช่าและ
อาจต้ องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต ดังนัน, ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเชือมัน ว่าทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
จะสามารถรั กษาอัตราการเช่า ในระดับสูง เพือสร้ างรายได้ อย่างมัน คงและต่อเนืองในอนาคต ทัง, นี , จากการตรวจสอบ
สารบบทีดินกับฐานข้ อมูลทะเบียนทีดิน ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง ไม่พบว่ามีการอายัดทีดินซึงเป็ นทรัพย์สินทีจะลงทุน
ในครัง, นี , และจากการตรวจสอบสถานะข้ อพิพาททางกฎหมายของ WHA Group ณ ศาลต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ไม่พบคดีความ
ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนในครัง, นี ,
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โครงการ WHA Mega
Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด
กม. 19) (อาคาร C
และอาคาร M)

โครงการ WHA Mega
Logistics (ลําลูกกา)

(2)

(3)

1346

-

106329
และ
140154

โฉนด
เลขที

ตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา

ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ทีตัง4

(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 1 โฉนด
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน จํานวน 1 หลัง และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ

12-2-50.50 6

-

สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดินรวม 2 โฉนด จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทรั สต์
WHART ลงทุนเพิมเติม พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน จํานวน 5 หลัง พื ,นทีเช่าหลังคา และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ พร้ อม
สิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30
ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิมเติม พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุ
การเช่าอีก 30 ปี
(ค) กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3)
(ก) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน จํานวน 2 หลัง
(ข) กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและ
สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M)

(ก)

รายละเอียดทรัพย์ สิน

50-0-46.253

พืน4 ทีดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

4

5

8,045.64 (อาคาร
โรงงาน ห้ องเย็น และ

14,099.56 (คลังสินค้ า
และอาคารสํานักงาน)

จอดรถ)

47,253.004 (คลังสินค้ า
และอาคารสํานักงาน)
37,303.80 (หลังคา)
2,340.00 (พื ,นทีเช่าลาน

พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)
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ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยู่ทีประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมี
เหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณ
จากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)
5
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผู้เช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนื องจากการ
ต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี *
6
เนือ* ที ดินดังกล่าวเป็ นเนือ* ทีด ิ นบางส่วนของเนือ* ที ดินทัง* หมดตามที ปรากฏในโฉนดทีด ิ น ปัจจุบนั ที ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด

3

โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 3)

โครงการ

(1)

ลําดับ
ที

ตารางสรุ ปข้ อมูลทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม

(4)

ลําดับ
ที

34269,
39798

โฉนด
เลขที

ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

จังหวัดปทุมธานี

ทีตัง4

25-3-32.40

7

พืน4 ทีดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ก) กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 2 โฉนด
(ข) กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลัง
(ค) กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรั พย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจํา เป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคารโรงงานและ
สํานักงานของโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)

(ค) กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและโรงงาน ห้ องเย็น และ
สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

รายละเอียดทรัพย์ สิน

16,469.008 (อาคาร
โรงงานและสํานักงาน)

4,124.00 (ลานจอดรถ)

สํานักงาน)

พืน4 ทีให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)

8

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 4

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ งจาก
การต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่า
ตามสัญญา กล่าวคื อ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)

7

โครงการ Omada
Aerospace Factory
(ระยอง)

โครงการ

ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ รายละเอียดทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม

9

(ข)

(ก)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 5

สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 106329 และ 140154) โดยมีเนื ,อทีเช่า ประมาณ 50 ไร่ 46.25 ตารางวา9 จาก WHA มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิมเติม พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จํานวน 5 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร พื ,นทีเช่าหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร พร้ อมสิงปลูก
สร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิมเติม
พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี

กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน

2.1

โดยผู้จดั การกองทรัสต์ จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที จะลงทุนเพิมเติมตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 1 ของเอกสารฉบับนี ,โดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทุนในราคารวม
ไม่เกิน 3,090,000,000 บาท (สามพันเก้ าสิบล้ านบาท) (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง
นอกจากนี , สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์ WHART จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง มีคา่ เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ
อีกจํานวน 100,000,000 บาท (ซึง จะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า) โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี ,

กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธิ]ในทีดินและอาคาร และสิทธิการเช่าในทีดินและอาคาร คลังสินค้ า โรงงาน สํานักงาน และสิง
ปลูกสร้ างอืน ๆ ทีตงอยู
ั , บ่ นทีด ินนัน, และรวมถึงลงทุนในทรัพย์สนิ อืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ ทีดนิ และอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสํานักงาน ดังต่อไปนี , จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวน
เจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง4 ”) และ บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ”) (รวมเรี ยกว่า “WHA Group”) โดยมีรายละเอียด
เกียวกับลักษณะการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง, นี , ดังนี ,

2.

รายละเอียด โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
หัวข้ อ
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เจ้ าของทีดินและอาคาร
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ทีตงั 4
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โฉนดเลขที
106329 (บางส่วน) และ 140154
พืน4 ทีดิน
50 ไร่ 46.25 ตารางวา
พืน4 ทีเช่ า
พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร พื ,นทีสว่ นหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่า
ลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร
10
(1) อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน จํานวน 5 หลัง
สิงปลูกสร้ าง
(2) สิง ปลูกสร้ างอืน ๆ

ทังนี
, , รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน นันให้
, เป็ นไปตาม
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพและลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ WHART

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 6

เนือ งจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) มี ระบบดับเพลิ งที เชื อมต่อกับเครื องปัwมนํ*าดับเพลิ ง (Fire Pump) ซึ ง WHA เป็ นเจ้าของ และ มิ ได้โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ดังนัน* ในเวลาที  กองทรัสต์
WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ยังคงเชื อมต่อเครื องปัwมนํ*าดับเพลิ ง (Fire Pump) กับระบบดับเพลิ งใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้สญ
ั ญาเช่าที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง

10

กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ า และ
สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)

การลงทุนเพิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) นี , กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
สัญญาเช่าทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ างกับ WHA ซึง เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ในทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง
(ก)
(ข)
สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์กบั WHA ซึง เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว
(ค)
สัญญาจํานองสิงปลูกสร้ าง และทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างในโครงการดังกล่าวโดย WHA ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ในทีดินและสิงปลูกสร้ างเป็ นผู้จํานองให้ แก่
กองทรัสต์ WHART

(ค)

(ณ วันที 1 ธันวาคม 2560)

อายุอาคาร

ผู้เช่ า

หัวข้ อ

อาคาร A
อาคาร B

อายุอาคาร 1 ปี 8 เดือน
อายุอาคาร 2 ปี 5 เดือน
สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 7

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
(ก) ปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 76.28 และพื ,นทีหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า
(ข) ในปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และพื ,นทีเช่าหลังคา โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3) ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํ านวนพื ,นที ในการนี , กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่
กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นที
เช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน (ยกเว้ นอาคาร E1 (พื ,นที 1,598 ตร.ม.)) และเป็ นเวลา 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่า
หลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, ใ, นระหว่างการชํ าระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัส ต์
WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ในอันทีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอืน
โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราค่า
เช่าที WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่า
รายอืนเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)เมือ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกัน
กับ WHA ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคา ตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าทีการชําระค่าเช่าหลังคาของ
WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
(ค) สําหรับพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) อาคาร E1 (บางส่วนซึง
มีขนาดพื ,นทีเช่าประมาณ 1,598 ตร.ม.) (“อาคาร E1 (พื ,นที 1,598 ตร.ม.)”) ซึง มีผ้ เู ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั มีสญ
ั ญาเช่าฉบับที
จะครบกําหนดอายุการเช่าในวันที 31 ธันวาคม 2560 หากครบกําหนดอายุการเช่าวันที 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว
ผู้เช่าในอาคาร E1 (พื ,นที 1,598 ตร.ม.) ไม่เช่าอาคาร E1 (พื ,นที 1,598 ตร.ม.) นี ,ต่อ หรื อ อยูใ่ นระหว่างการเจรจาสัญญา
เพือต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชําระค่าเช่า ผู้ให้ สญ
ั ญาจะชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกําหนดอายุ
การเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชําระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ทังนี
, ,
เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป

2.2

อาคาร C
อาคาร D1
อาคาร D2
อาคาร E

อายุอาคาร 2 ปี 4 เดือน
อายุอาคาร 2 ปี 10 เดือน
อายุอาคาร 1 ปี 11 เดือน
อายุอาคาร 1 ปี 2 เดือน

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 8

การลงทุนเพิม เติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) นี , กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทํา
สัญญาดังนี ,

กองทรัสต์ WHART จะรับโอน
(ก)
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) จํานวน 2 หลัง
ขนาดพื ,นทีเช่ารวมประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร
(ข)
กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร
C และอาคาร M)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)

ตารางสรุ ปรายละเอียดของทีดินซึงเป็ นทีตงั 4 ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
เจ้ าของ
เนือ4 ทีดนิ ตามโฉนด
เนือ4 ทีดนิ ทีกองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
ลําดับ โฉนดเลขที เลขทีดนิ หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
กรรมสิทธิ{
1.
106329
124
17282
WHA
37-0-75.00
15-3-9.05
2.
140154
381
21369
WHA
34-1-37.20
34-1-37.20
รวม
71-2-12.20
50-0-46.25

หัวข้ อ

บันทึกยกเลิกการชําระเงินค่าใช้ ทดี ินกับ WHA ซึง WHA ได้ ทําไว้ กบั กองทุนรวม WHAPF เพือเป็ นค่าใช้ ทดี ินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M)
สัญญาจะซื ,อจะขายทรัพย์สนิ (อาคารและสิง ปลูกสร้ าง) กับ WHA ซึง เป็ นเจ้ าของอาคารและสิง ปลูกสร้ าง และ
สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์กบั WHA ซึง เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 9

รายละเอียด โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
หัวข้ อ
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เจ้ าของทีดิน
นางจําปี ยัง ยืน ในฐานะเจ้ าของทีดิน และผู้ให้ เช่า
บริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนไชลด์ จํากัด ในฐานะผู้เช่า และผู้ให้ เช่าช่วง
เจ้ าของอาคาร
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ทีตงั 4
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โฉนดเลขที
694 และ 6415
พืน4 ทีดิน
39 ไร่ 60 ตารางวา
ทังนี
, , สิทธิการเช่าช่วงทีดินแปลงดังกล่าวจะถูกโอนจากกองทุนรวม WHAPF ไปทีกองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพก่อน
การลงทุนเพิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ซึง
กองทรัสต์ WHART และ WHA จะเข้ าทําบันทึกยกเลิกการชําระเงินค่าใช้ ทีดินกับ WHA ซึง WHA ได้ ทําไว้ กับกองทุนรวม
WHAPF เพือเป็ นค่าใช้ ทีดินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M)
ดังนัน, ในการลงทุนในโครงการWHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ของ
กองทรัสต์ WHART จึงไม่มีการลงทุนในทีดินแต่อย่างใด
พืน4 ทีเช่ า
พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร
สิงปลูกสร้ าง
(1) อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน จํานวน 2 หลัง

ทังนี
, , รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ มูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ทีกองทรัสต์
WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
, เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพและลงทุนเพิมเติม
ของกองทรัสต์ WHART

(ข)
(ค)

(ก)

11

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 10

การลงทุนเพิม เติมในโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) นี , กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
(ก)
สัญญาจะซื ,อจะขายทรัพย์สนิ (ทีด ิน อาคารและสิง ปลูกสร้ าง) กับดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,งซึง เป็ นเจ้ าของทีด ิน อาคารและสิง ปลูกสร้ าง และ

กองทรัสต์ WHART จะรับโอน
(ก)
กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด โฉนดเลขที 1346 เนื ,อทีดิน 12 ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา11
(ข)
กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,045.64
ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร
(ค)
กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

(2) สิง ปลูกสร้ างอืนๆ
(ก) ปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 81.60
(ข) ในปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื ,นที ในการนี , กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีเข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน หรื อ
จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ทํากับ WHA ต่อไป
อาคาร C
อายุอาคาร 4 ปี 11 เดือน
อาคาร M
อายุอาคาร 4 ปี 11 เดือน

เนือ* ที ดินดังกล่าวเป็ นเนือ* ทีด ิ นบางส่วนของเนือ* ที ดินทัง* หมดตามที ปรากฏในโฉนดทีด ิ น ปัจจุบนั ที ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด

2.3

(ณ วันที 1 ธันวาคม 2560)

อายุอาคาร

ผู้เช่ า

หัวข้ อ

สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์กบั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,งซึง เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว

ตารางสรุ ปรายละเอียดของทีดินซึงเป็ นทีตงั 4 ของโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน

(ณ วันที 1 ธันวาคม 2560)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 11

รายละเอียด โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)
หัวข้ อ
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เจ้ าของทีดินและอาคาร
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด
ทีตงั 4
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โฉนดเลขที
1346
พืน4 ทีดิน
12 ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา
พืน4 ทีเช่ า
พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร
สิงปลูกสร้ าง
(1) อาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน จํานวน 1 หลัง
(2) สิง ปลูกสร้ างอืนๆ
ผู้เช่ า
(ก) ปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และพื ,นทีลานจอดรถ มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00
(ข) ในปั จจุบนั แม้ พื ,นทีอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํา นักงาน โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) มีผ้ เู ช่าครบเต็ม
จํานวนพืน, ทีแล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพืน, ทีอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และ
สํานักงานทียงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํา นวนพื ,นที ในการนี ,กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์
WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีเ ช่าอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ
WHA ต่อไป
อายุอาคาร
อายุอาคาร 1 ปี 9 เดือน

ทังนี
, , รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
, เป็ นไปตามแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพและลงทุนเพิมเติ มของกองทรัสต์ WHART

(ข)

15

16666
รวม

78-3-53
78-3-53

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

12-2-50.50
12-2-50.50

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

เนือ4 ทีดนิ ตามโฉนด เนือ4 ทีดนิ ทีกองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน

การลงทุนเพิม เติมในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 14 นี , กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาดังนี ,
(ก)
สัญญาจะซื ,อจะขายทรัพย์สนิ (ทีด ิน อาคารและสิง ปลูกสร้ าง) กับแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ซงึ เป็ นเจ้ าของทีดิน อาคารและสิง ปลูกสร้ าง และ
(ข)
สัญญาซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์กบั แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ซงึ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อืนๆ ในโครงการดังกล่าว

(ค)

เมตร13
กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารโรงงานและสํานักงานของโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)

กองทรัสต์ WHART จะรับโอน
(ก)
กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด โฉนดเลขที 34269 และ 39798 เนื ,อทีตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.40 ตารางวา12
(ข)
กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่ารวมประมาณ 16,469.00 ตาราง

โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)

1346

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ{
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด

13

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 12

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ งจาก
การต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่า
ตามสัญญา กล่าวคื อ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)
14
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ระหว่าง บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จํ ากัด กับ บริ ษัท โอมาดะ อิ นเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด กํ าหนดให้ผเู้ ช่ามี สิทธิ เลือกที จะซื *อทรัพย์สินที เช่าโดยแจ้งข้อเสนอให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยหลังจากได้รับแจ้งข้อเสนอ ผูใ้ ห้เช่าจะเปิ ดโอกาสให้บคุ คลภายนอกซึ งมิ ใช่บคุ คลที เป็ นคู่แข่งหรื อมี ความเกี ยวข้องกับคู่แข่งของผูเ้ ช่าเสนอราคาซื *อทรัพย์สินด้วย ทัง* นี * ราคาที ผเู้ ช่าจะซื *อทรัพย์สินจากผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงที 
สูงกว่าระหว่าง (ก) ราคาที มีบคุ คลภายนอกเสนอให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรื อ (ข) ราคาตลาดโดยเฉลีย ที ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตัง* โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (ค) ราคาที เท่ากับ
ต้นทุนทัง* หมดของผูใ้ ห้เช่าทีไ ด้ลงทุนไปในทรัพย์สินที เช่าบวกด้วยร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว

12

2.4

1.

ลําดับ โฉนดเลขที เลขทีดนิ หน้ าสํารวจ
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รายละเอียด โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)
หัวข้ อ
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เจ้ าของทีดินและอาคาร
บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
ทีตงั 4
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี , ระยอง อําเภอมาบยางพร จังหวัดระยอง
โฉนดเลขที
34269 และ 39798
พืน4 ทีดนิ
25 ไร่ 3 งาน 32.40 ตารางวา
พืน4 ทีเช่ า
พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร
สิงปลูกสร้ าง
(1) อาคารโรงงานและสํานักงาน จํานวน 1 หลัง
(2) สิง ปลูกสร้ างอืนๆ
(ก) ปั จจุบนั พื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00
(ข) ในปั จจุบนั แม้ พืน, ทีอาคารโรงงานและสํานักงาน โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)มีผ้ เู ช่าครบเต็ม
จํานวนพื ,นทีแล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพืน, ทีอาคารโรงงานและสํานักงานที
ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน, ที ในการนี ,กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีเ ช่าอาคารโรงงาน และสํานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
ผู้เช่ า
(ค) ในการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) กองทรัสต์ WHART จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เงือนไขของสัญญาเช่าฉบับเดิมระหว่างแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ และบริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์)
จํากัด (“ผู้เช่า”) ซึง แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ได้ ตกลงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าสามารถดําเนินการก่อสร้ างอาคารบนทีดินทีเช่า
หรื อต่อเติมทรัพย์สนิ ทีเช่าเพือใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเช่าเพือขยายพื ,นทีคลังสินค้ าเพิมเติมในบริ เวณทีดินทีเช่าซึงเป็ น
ส่วนหนึง ของทรัพย์สนิ ทีจะซื ,อจะขาย
ผู้เช่าอาจให้ บริ ษัท ดับบลิวเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ก่อสร้ างและต่อเติมและให้ ผ้ เู ช่าเช่าอาคารและส่วนต่อ

ทังนี
, , รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ มูลค่าของทรัพย์สินโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
, เป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพและลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ WHART

รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 14

ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม มีรายละเอียดสัดส่วนการเช่าอาคารของผู้เช่าต่อพื ,นทีเช่าทังหมด
,
อัตราการเช่าพื ,นทีโดยเฉลีย วันสิ ,นสุดของสัญญาเช่าและอายุคงเหลือของสัญญาเช่า
ของผู้เช่าแต่ละโครงการ ณ วันทีโดยประมาณทีกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ดังนี ,

3.

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เติมดังกล่าวก็ได้ อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมนันจะไม่
,
ถือเป็ นส่วนควบของทีดินซึงเป็ นทรัพย์สินทีจะซื ,อจะ
ขาย ดังนัน, เมือกองทรัสต์ WHART รับโอนทรัพย์สนิ ในโครงการดังกล่าวมาแล้ ว จะผูกพันตามเงือนไขดังกล่าว อย่างไรก็
ดี กองทรัสต์ WHART อาจจะพิจารณาเข้ าลงทุนเพิมเติมในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมดังกล่าวในอนาคต
โดยในการพิจารณาเข้ าลงทุนเพิมเติมนัน, กองทรัสต์ WHART จะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART เป็ นสําคัญ
ทังนี
, , การลงทุนเพิมเติมในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสาํ นักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
นอกจากนี , หากกองทรัสต์ WHART ปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิมเติมดังกล่าว ผู้เช่ายังจะสามารถใช้ ประโยชน์ในอาคารที
ก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมได้ ทังนี
, , เมือครบอายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมือมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบอายุสญ
ั ญาเช่า
ผู้เช่ามีหน้ าทีรือ, ถอนอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมและทําทรัพย์สินทีเช่าให้ อยู่ในสภาพเดิมก่อนการส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าคืนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าเอง
อายุอาคาร 1 ปี 6 เดือน

ตารางสรุ ปรายละเอียดของทีดินซึงเป็ นทีตงั 4 ของโครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง) ทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
เจ้ าของ
เนือ4 ทีดนิ ตามโฉนด เนือ4 ทีดนิ ทีกองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
ลําดับ โฉนดเลขที เลขทีดนิ หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
กรรมสิทธิ{
1.
34269
342
14415 บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
24-3-62.50
24-3-62.50
2.
39798
346
16014 บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
0-3-69.90
0-3-69.90
รวม
25-3-32.40
25-3-32.40

(ณ วันที 1 ธันวาคม 2560)

อายุอาคาร

หัวข้ อ

ผู้เช่ า

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติ ร กม. 3)
อาคาร A1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
4,637.00
อาคาร A2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
4,094.00
อาคาร B1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
5,073.00
อาคาร B2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,517.00
อาคาร C1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,767.00
อาคาร C2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,373.00
1
อาคาร D1 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด*
4,592.00
อาคาร D2 บริ ษัท คราวน์ เวิลด์ไวด์ จํากัด
2,443.00
อาคาร E1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
2,929.00
อาคาร E1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
1,598.00
อาคาร E1 อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
3,186.00
อาคาร E2 อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
8,012.00
รวมพืน4 ทีเช่ า
47,221.00*3
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
อาคาร C
บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด*4
5,756.00
อาคาร C
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
1,748.56

โครงการ

1. พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
76.28
100%
0%

5.46
4.82
5.97
4.14
4.44
3.97
5.41
2.88
3.45
1.88
9.43
3.77
55.60
6.78
2.06

30 มิถนุ ายน 2568

30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
30 มิถนุ ายน 2568
28 กุมภาพันธ์ 2561
29 กุมภาพันธ์ 2563
31 ธันวาคม 2560
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7 ปี 3 เดือน
*2

2 ปี 10 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 10 เดือน
7 ปี 7 เดือน
3 เดือน
2 ปี 3 เดือน
1 เดือน
*2
*2

อายุคงเหลือของสัญญา
สัดส่ วนการเช่ า อัตราการเช่ าพืน4 ที
วันสิน4 สุดของสัญญา เช่ า และสัญญาบริการ
ของผู้เช่ าต่ อพืน4 ที เฉลีย ณ วันที
เช่ า และสัญญา
ณ วันทีกองทรัสต์
เช่ าทัง4 หมด
กองทรัสต์ WHART
บริการ
WHART คาดว่ าจะเข้ า
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
ลงทุน

ผู้เช่ า

2.67
6.80
9.47
18.33
18.33
100.00

2,269.93
5,775.71
8,045.64
15,568.79*5
15,568.79
84,934.99

6,595.00
14,099.56

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)

100%
100.00
84.76

100%
100%
100.00

31 มกราคม 2579

30 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562

18 ปี  เดือน

1 ปี 5 เดือน
1 ปี 5 เดือน

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 16

หมายเหตุ *1 อ้างอิ งถึง Letter of Intent จาก บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ อิ นโฟนิ ท จํ ากัด ถึง WHA เพื อการเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม. 3) ลงวันที  19 กันยายน 2559 ทัง* นี *คู่สญ
ั ญา
อยู่ในระหว่างเจรจาตกลงรายละเอี ยดสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ซึงอาจมี ข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent
*2 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื *นทีอ าคารคลังสิ นค้าและสํานักงานทีย งั ไม่มีผเู้ ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมี ผเู้ ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง* นี * เงื อนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทําการทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA ต่อไป
3
* พื *นทีท ีป รากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปั จจุบนั อยู่ทีป ระมาณ 47,221.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พื *นทีท ีใ ช้สอยได้จริ งอยู่ทีประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสัญญาเช่า
นอกจากนี * พื *นทีเ ช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงื อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึงทําให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพื *นที  ใช้สอยจริ งและพื *นที เช่าตามสัญญา ทัง* นี *การประเมิ นราคาทรัพย์ สินคํ านวณจากพื *นที 
เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
4
* อ้างอิ งถึง Letter of Intent จาก บริ ษัท เจเนซิ ส ดาต้า เซ็ นเตอร์ จํ ากัด ถึง WHA เพื อการเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ลงวันที  23 มกราคม 2560 ทัง* นี *
คู่สญ
ั ญาอยู่ในระหว่างเจรจาตกลงรายละเอี ยดสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ซึงอาจมี ข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent

บริ ษัท เอสจี ซากาวะ ประเทศไทย จํากัด
รวมพืน4 ทีเช่ า
3. โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์ วิส จํากัด
รวมพืน4 ทีเช่ า
4. โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
บริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด
รวมพืน4 ทีเช่ า
รวมพืน4 ทีเช่ าทุกโครงการ

อาคาร M

โครงการ

อายุคงเหลือของสัญญา
สัดส่ วนการเช่ า อัตราการเช่ าพืน4 ที
วันสิน4 สุดของสัญญา เช่ า และสัญญาบริการ
ของผู้เช่ าต่ อพืน4 ที เฉลีย ณ วันที
เช่ า และสัญญา
ณ วันทีกองทรัสต์
เช่ าทัง4 หมด
กองทรัสต์ WHART
บริการ
WHART คาดว่ าจะเข้ า
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
ลงทุน
7.76
100%
31 มกราคม 2563
2 ปี 2 เดือน
16.60
81.60

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)

*1
0.00%

100.00
100.00

30 พฤศจิกายน 2585

25 ปี

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
และสัญญาบริการ ณ
กองทรัสต์ WHART คาดว่ าจะ
เข้ าลงทุน

ผู้เช่ า

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 17

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
สัดส่ วนการเช่ าของผู้ อัตราการเช่ าพืน4 ทีเฉลีย ณ วันสิน4 สุดของ
และสัญญาบริการ ณ
เช่ าต่ อพืน4 ทีเช่ าทัง4 หมด วันทีกองทรัสต์ WHART สัญญาเช่ า และ
กองทรัสต์ WHART คาดว่ าจะ
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
สัญญาบริการ
เข้ าลงทุน

WHA ตกลงว่าหากวันทีก องทรัสต์เข้าลงทุนยังไม่มีผเู้ ช่าหลังคาดังกล่าว WHA ตกลงจะเป็ นผูช้ ําระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับตัง* แต่วนั ที กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ในอัตราตาราง
เมตรละ 3 บาท ปรับค่าเช่า 10% ทุก 5 ปี ทัง* นี * อัตราค่าเช่าพื *นทีห ลังคาของอาคารดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีส ามารถเทียบเคี ยงได้กบั อัตราค่าเช่าพื *นทีห ลังคาในปั จจุบนั ที  WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดย
เป็ นอัตราค่าเช่าพื *นทีห ลังคาทีค รอบคลุมต้นทุนการเตรี ยมความพร้อมของโครงสร้างหลังคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง* มี อตั รากํ าไรตามทีต ้องการ

3. พื ,นทีลานจอดรถของอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน

B

หมายเหตุ *

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรื อ
37,303.80
บริ ษัทย่อย
รวมพืน4 ทีให้ เช่ าหลังคาทุกโครงการ
37,303.80

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจติ ร กม. 3)

ผู้เช่ า

สัดส่ วนการเช่ าของผู้ อัตราการเช่ าพืน4 ทีเฉลีย ณ วันสิน4 สุดของ
เช่ าต่ อพืน4 ทีเช่ าทัง4 หมด วันทีกองทรัสต์ WHART สัญญาเช่ า และ
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
สัญญาบริการ

โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพื *นที เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ ดีมีพื*นที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปั จจุบนั อยู่ทีประมาณ
15,568.79 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทําสัญญาเช่า นอกจากนี * พื *นทีเ ช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงื อนไขสัญญาเช่าก่อ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึงทําให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพื *นที 
เช่าอาคารและพื *นทีเ ช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํานวณจากพื *นทีเ ช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)

2. พื ,นทีหลังคาของคลังสินค้ า

*|

4,124.00
4,124.00*B

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)

100.00
100.00

100.00%
100.00%

30 เมษายน 2562

1 ปี 5 เดือน
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หมายเหตุ *B โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพื *นที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไรก็ ดี พื *นที ดงั กล่าวเป็ นพื *นที ทีผเู้ ช่ารายหนึงใน
โครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทําสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่รวมคํ านวณพื *นที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพื *นที เช่า
ตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ โดยพื *นทีล านจอดรถทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ ะลงทุนเพิ มเติ มในครั*งนี * มี ขนาดพื *นทีร วม 6,464.00 ตารางเมตร

1. โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
รวมพืน4 ทีให้ เช่ าลานจอดรถทุกโครงการ

ผู้เช่ า

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
สัดส่ วนการเช่ าของผู้ อัตราการเช่ าพืน4 ทีเฉลีย ณ วันสิน4 สุดของ
และสัญญาบริการ ณ
เช่ าต่ อพืน4 ทีเช่ าทัง4 หมด วันทีกองทรัสต์ WHART สัญญาเช่ า และ
กองทรัสต์ WHART คาดว่ าจะ
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
สัญญาบริการ
เข้ าลงทุน

4.

ประมาณการรายได้ ท คี าดว่ ากองทรัสต์ WHART จะได้ รับในช่ วงปี แรก

ประมาณการรายได้ ทีกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART จะได้ รับในช่วงปี แรก ประกอบด้ วยรายได้ จากค่า
เช่าและค่าบริ การทีได้ จ่ายชําระเป็ นเงินสดจริ ง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ สาํ หรับปี ตังแต่
, วนั ที 1 ธันวาคม 2560 –
30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี ,

หมายเหตุ
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ

2.1

รายได้ อืน
รวมรายได้

2.2

ค่าเช่าทีดนิ

2.3

ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุทธิของอสังหาริมทรั พย์

2.4

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรั สต์ และการแปลง
สภาพตัดจ่าย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ย
กําไรสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน

ทรั พย์ สินเดิมภายใต้
กองทรั สต์ ภายหลัง
กองทุนรวมแปลง
สภาพเข้ ารวมกับ
กองทรั สต์ และเข้ า
ลงทุนในทรั พย์ สิน
เพิมเติมครั ง4 ที 3
ล้ านบาท

813.58
8.50

1,830.84
2.57

2,062.46
2.57

822.08

1,833.41

2,065.03

19.20
23.45

41.22
42.38

41.22
46.37

779.43

1,749.81

1,977.44

2.5

48.08

120.89

131.95

2.6, 2.7

23.39
22.49

11.13
195.83

123.77
312.42

685.47

1,316.96

1,409.30

3.93
3.59
0.86

(9.35)
7.75
41.62

(30.06)
7.75
66.43

693.85

1,356.98

1,453.42

23.39
(3.01)
714.23

116.13
34.93
(1.35)
1,506.69

123.76
44.42
(1.35)
1,620.25

90

97

97

642.81

1,461.49

1,571.64

2.8

หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ค่าเช่าทีดนิ ทีมิได้ จ่ายเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ดอกเบี ,ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า
เงินสดสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิ ดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออก และ
เสนอขายหน่วย และการแปลงสภาพ
บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืน
หักออก การชําระคืนเงินต้ นเงินกู้ยืม
เงินสดสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (ร้ อยละ)
ประมาณการเงินสดสุ ทธิ ท ี ส ามารถนํ ามาจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนและ
เงินลดทุน

ทรั พย์ สินเดิม
ภายใต้ กองทรั สต์
ภายหลังกองทุน
รวมแปลงสภาพ
ทรั พย์ สินเดิม
เข้ ารวมกับ
ภายใต้ กองทุนรวม
กองทรั สต์
ล้ านบาท
ล้ านบาท

2.9

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนก่ อนภาษี

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 19

หมายเหตุ
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินลดทุน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
จํานวนหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย) 1

2.10

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วยก่ อนภาษี (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย
ในกรณีท มี ีการรั บรู้ ผลขาดทุนทียังไม่ เกิดขึน4 จริง (Unrealised loss)
จากการด้ อยค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง 2 (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย
- เงินลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย

ทรั พย์ สินเดิมภายใต้
กองทรั สต์ ภายหลัง
ทรั พย์ สินเดิม
ภายใต้ กองทรั สต์ กองทุนรวมแปลง
ภายหลังกองทุน
สภาพเข้ ารวมกับ
รวมแปลงสภาพ กองทรั สต์ และเข้ า
ทรั พย์ สินเดิม
เข้ ารวมกับ
ลงทุนในทรั พย์ สิน
ภายใต้ กองทุนรวม
กองทรั สต์
เพิมเติมครั ง4 ที 3
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
642.81
-

1,316.96
144.53

1,409.30
162.34

642.81

1,461.49

1,571.64

939.06

1,963.98

1,963.98

0.68
-

0.67
0.07

0.72
0.08

0.68

0.74

0.80

0.57
0.11

0.53
0.07
0.14

0.56
0.08
0.16

0.68

0.74

0.80

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนของกองทุนรวม WHAPF และ ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนของ
กองทรั สต์ WHART ทีผ้ ูถือหน่ วยจะได้ รับต่ อการถือหน่ วยลงทุน WHAPF 1 หน่ วย ภายหลังการแปลงสภาพ ก่ อนภาระภาษี
(คํานวณที อัตราส่ วนการแปลงสภาพ 1 หน่ วยกองทุนรวม WHAPF ต่ อ 1.0562 หน่ วยกองทรั สต์ WHART)
ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
0.68
0.71
0.76
0.08
0.09
- เงินลดทุนต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย
ในกรณี ท ี มี ก ารรั บ รู้ ผลขาดทุ น ที ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ น4 จริ ง (Unrealised
จากการด้ อยค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง 2 (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย

0.68

0.79

0.85

0.57
0.11

0.56
0.08
0.15

0.59
0.09
0.17

0.68

0.79

0.85

loss)

- เงินลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย

อัตราภาษีเงินปั นส่ วนแบ่ งกําไรหรื อการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของแต่
ละประเภทผู้ถือหน่ วย (ร้ อยละ)
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หมายเหตุ

ทรั พย์ สินเดิมภายใต้
กองทรั สต์ ภายหลัง
ทรั พย์ สินเดิม
ภายใต้ กองทรั สต์ กองทุนรวมแปลง
ภายหลังกองทุน
สภาพเข้ ารวมกับ
รวมแปลงสภาพ กองทรั สต์ และเข้ า
ทรั พย์ สินเดิม
เข้ ารวมกับ
ลงทุนในทรั พย์ สิน
ภายใต้ กองทุนรวม
กองทรั สต์
เพิมเติมครั ง4 ที 3
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

- บุคคลธรรมดาทีมีภมู ิลําเนาในไทย
- บุคคลธรรมดาทีมีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
- นิตบิ คุ คลในไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- นิตบิ คุ คลในไทย (บริ ษัทจํากัด)
- นิตบิ คุ คลในต่างประเทศทีมิได้ ประกอบกิจการในไทย

10%
10%
-

10%
10%
20%
20%
10%

10%
10%
20%
20%
10%

ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของแต่ ละประเภทผู้ถือ
หน่ วยสุทธิจากภาษี (บาทต่ อหน่ วย)
- บุคคลธรรมดาทีมีภมู ิลําเนาในไทย
- บุคคลธรรมดาทีมีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
- นิตบิ คุ คลในไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- นิตบิ คุ คลในไทย (บริ ษัทจํากัด)
- นิตบิ คุ คลในต่างประเทศทีมิได้ ประกอบกิจการในไทย

0.62
0.68
0.68
0.62
0.68

0.71
0.71
0.63
0.63
0.71

0.76
0.76
0.68
0.68
0.76

1
2

จํานวนหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการรับแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ ารวมกับกองทรัสต์ คํานวณโดยอ้ างอิงจากอัตราส่วนการแปลงสภาพ  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่อ .
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง ถูกกําหนดโดยผู้จดั การกองทุนรวม และผู้จดั การกองทรัสต์
ในกรณีทีราคาประเมินสิทธิ การเช่าของทรั พย์สินทีมีอยู่เดิมของกองทุนรวม ได้ แก่ โครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH jM และโครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. ) ทรัพย์สินทีรับโอนจากกองทุนรวม อันเนืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม ได้ แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
q) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย ) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. ) และ ทรัพย์สินจากการลงทุนเพิมเติมครัง, ที j คือ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. j) มีราคาประเมินของสิทธิ การเช่าสิ ,นงวดลดลง และมีการรับรู้ ผลขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ ,นจริ ง (Unrealised loss) จาก
การด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการเช่าทีโดยปกติตดั จําหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่า
สิทธิการเช่า ณ วันสิ ,นรอบบัญชีจะขึ ,นอยูก่ บั ราคาประเมินทีจดั ทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึง การคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยทีเกียวข้ องหลายประการ อาทิเช่น
อัตราการเช่าและเติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึง อาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิ การเช่าทีคํานวณได้ เพิมสูงขึน, เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนัน, การคํานวณการ
ั ญาเช่า) จึงเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างผลกระทบทีอาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจํานวนเท่ากันตามอายุสญ
เกิดขึ ,นในกรณีทีมลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราทีเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าเท่านัน,
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5.

ตารางสรุ ปรายละเอียดการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ และมูลค่ าสูงสุดทีกองทรั สต์ WHART จะลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
สิทธิการเช่ าและกรรมสิทธิ{ท ดี ินทีตงั 4 โครงการ
สิทธิการเช่าในทีดินทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
กรรมสิทธิ]ทีดินทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
รวม

50 ไร่ 0 งาน 46.25 ตารางวา
38 ไร่ 1 งาน 82.90 ตารางวา
88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
-

ทีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3)

เช่าจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

-

ทีดินโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

รับโอนกรรมสิทธิ]ทีดินจาก บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด

-

ทีดินโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)

รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ] ที ดิ น จาก บริ ษั ท แวร์ เ ฮาส์
เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด

พื ,นทีเช่าทังหมดที
,
กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร)
- อาคาร
- ส่วนหลังคา
- ลานจอดรถ
ราคาประเมินทรัพย์ สินรวมเฉพาะส่ วนทีกองทรัสต์ WHARTจะลงทุน*2 (บาท)
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด
มูลค่ าสูงสุดทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ อง) ไม่
เกิน (บาท)

85,867.20
37,303.80
6,464.00*1
2,861,000,000
2,918,000,000
3,090,000,000

หมายเหตุ *1 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพื *นที เช่าลานจอดรถ
ประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พื *นที ดงั กล่าวเป็ นพื *นที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนื องจาก
การต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์ สิน จึ งไม่รวมคํ านวณพื *นที เช่า ลานจอดรถประมาณ
2,340.00 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพื *นทีเ ช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ

*2

ราคาประเมิ นทรัพย์สิน ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึงคาดว่าเป็ นวันทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ มเติ ม
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5.1

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
ชือโครงการ

โครงการ WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
โครงการ WHA Mega Logistics
(ลําลูกกา)
โครงการ Omada Aerospace Factory
(ระยอง)
รวม

ราคาสูงสุดทีจะลงทุน
ในทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติม
(ล้ านบาท)

บริษัท กรุ งเทพ
ประเมินราคา
จํากัด*1

บริษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไว
เซอรี จํากัด*2

1,111

1,209

1,222

284

286

312

585

534

587

881

889

969

2,861

2,918

3,090

หมายเหตุ * ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับลงวันที  15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึ งคาดว่าเป็ นวันที กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ มเติ ม)
*2
ราคาประเมิ นมู ลค่ า อสัง หาริ มทรั พย์ ข องบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี  จํ า กัด ตามรายงานการประเมิ นมู ลค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที  15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึงคาดว่าเป็ นวันทีก องทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิ มเติ ม)
1
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6.

สัดส่ วนพืน4 ทีเช่ า
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ WHART ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ทรัพย์สนิ หลักทีก องทรัสต์ WHART จะรับโอนจาก
กองทุนรวม WHAPF และทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพจําแนกตาม
ประเภทธุรกิจผู้เช่า และอายุคงเหลือของสัญญาเช่า เป็ นดังต่อไปนี ,
ตารางแสดงพืน4 ทีเช่ าอาคารและสัดส่ วนการเช่ าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า

ประเภทอุตสาหกรรม ทรัพย์ สินหลักทีกองทรัสต์
WHART จะรับโอนจาก
กองทุนรวม WHAPF*1
ผู้ให้ บริการโลจิสติกส์
58.90%
(3PLs)
ผู้ผลิตสินค้ าอุปโภค
บริโภคทีใช้ แล้ วหมดไป
32.84%
อย่างรวดเร็ ว (FMCG)
ผู้ผลิตและโรงงาน
อุตสาหกรรม
5.24%
(Manufacturer)
ผู้ประกอบการบริการ
0.00%
ศูนย์ข้อมูล (Data
Center)
Undertake
0.00%
Vacant
3.03%
100.00%
รวม

สัดส่ วนพืน4 ทีเช่ าคิดเทียบพืน4 ทีให้ เช่ ารวม*X
(ร้ อยละ)
ทรัพย์ สินหลักของ
ทรัพย์ สินทีจะลงทุน
กองทรั สต์ WHART
เพิมเติม*3
ทีมีอยู่ในปั จจุบัน*

ทรัพย์ สินหลักทัง4 หมด
ของกองทรัสต์
WHART

33.17%

54.24%

45.72%

34.89%

0.00%

31.02%

17.52%

18.33%

12.69%

0.00%

12.18%

1.07%

5.64%
8.77%
100.00%

15.24%
0.00%
100.00%

4.23%
5.27%
100.00%

ทีม า: ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ข้อมูล ณ วันที  31 มี นาคม 2560
หมายเหตุ *B ทรัพย์สินหลักทีจ ะรับโอนจากกองทุนรวม WHAPF คํ านวนเฉพาะส่วนที มีผเู้ ช่า (ไม่นบั รวมอาคารที มีพื*นที ทีอยู่ระหว่างขัน* ตอนการหาผู้
เช่า และอาคารทีม ี ผเู้ ช่าระยะสัน* อยู่ จํ านวนรวม 11,736.00 ตารางเมตร)
?
* ทรัพย์สินหลักทีป ั จจุบนั คํานวนเฉพาะส่วนทีม ี ผเู้ ช่า (ไม่นบั รวมอาคารที ดบั บลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงจะชํ าระค่าเช่ าให้แก่กองทรัสต์
ตามเงื อนไขของสัญญาตกลงกระทําการ และอาคารทีม ี พื*นทีท ีอ ยู่ระหว่างขัน* ตอนการหาผูเ้ ช่า จํ านวนรวม 71,966.69 ตารางเมตร)
*6 ทรัพย์สินที จะลงทุนเพิ มเติ ม คํ านวณเฉพาะส่วนที มีผเู้ ช่า และพื *นที ทีมีหนังสื อแสดงเจตน์จํานงการเช่า (ไม่นบั รวมอาคารที มีพื*นที ทีอยู่
ระหว่างขัน* ตอนการหาผูเ้ ช่า จํ านวนรวม 12,946.56 ตารางเมตร)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 24

ตารางแสดงพืน4 ทีเช่ าอาคารและสัดส่ วนการเช่ าแยกตามอายุคงเหลือของสัญญาเช่ า

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่ า

ไม่เกิน 1 ปี

ทรัพย์ สินหลักทีกองทรัสต์
ทรัพย์ สินหลักของ
WHART จะรับโอนจาก กองทรั สต์ WHART ทีมี
กองทุนรวม WHAPF*1
อยู่ในปั จจุบัน*
พืน4 ทีเช่ า
พืน4 ทีเช่ า
สัดส่ วน
สัดส่ วน
อาคาร
อาคาร
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
128,103
34.10%
166,695
39.01%

ทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติม*3
พืน4 ทีเช่ า
อาคาร
(ตร.ม.)
4,041.00

ทรัพย์ สินหลักทัง4 หมด
ของกองทรัสต์ WHART

5.61%

พืน4 ทีเช่ า
อาคาร
(ตร.ม.)
306,292.22

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
35.01%

มากกว่า 1 ถึง 3 ปี

48,582

12.93%

133,285

31.19%

42,030.64

58.39%

216,444.70

24.74%

มากกว่า 3 ถึง 5 ปี

134,716

35.86%

37,110

8.69%

-

-

171,825.21

19.64%

มากกว่า 5 ปี

64,248

17.10%

90,180

21.11%

25,916.79

36.00%

180,345.12

20.61%

375,649.31

100.00%

427,269.56

100.00%

71,988.43

100.00%

874,907.30

100.00%

รวม

ทีม า: ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ข้อมูล ณ วันที  31 มี นาคม 2560
หมายเหตุ *B ทรัพย์สินหลักทีจ ะรับโอนจากกองทุนรวม WHAPF คํ านวนเฉพาะส่วนที มีผเู้ ช่า (ไม่นบั รวมอาคารที มีพื*นที ทีอยู่ระหว่างขัน* ตอนการหาผู้
เช่า และอาคารทีม ี ผเู้ ช่าระยะสัน* อยู่ จํ านวนรวม 11,736.00 ตารางเมตร)
?
* ทรัพย์สินหลักทีป ั จจุบนั คํานวนเฉพาะส่วนทีม ี ผเู้ ช่า (ไม่นบั รวมอาคารทีด บั บลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงจะชํ าระค่าเช่ าให้แก่กองทรัสต์
ตามเงื อนไขของสัญญาตกลงกระทําการ และอาคารทีม ี พื*นทีท ีอ ยู่ระหว่างขัน* ตอนการหาผูเ้ ช่า จํ านวนรวม 71,966.69 ตารางเมตร)
6
* ทรัพย์สินทีจ ะลงทุนเพิ มเติ ม คํ านวณเฉพาะส่วนที มีผเู้ ช่า และพื *นที ทีมีหนังสื อแสดงเจตน์จํานงการเช่า (ไม่นบั รวมอาคารที มีพื*นที ทีอยู่
ระหว่างขัน* ตอนการหาผูเ้ ช่า จํ านวนรวม 12,946.56 ตารางเมตร)

ตารางแสดงรายชือผู้เช่ าทีมพ
ี นื 4 ทีเช่ าสูงสุด 10 อันดับแรก
รายชือผู้เช่ า*1
ลําดับ

1

2

3
4
5
6
7
8

อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์ อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์
WHARTจะรับโอนจาก
WHARTลงทุนอยู่เดิม
WHARTจะลงทุนเพิมเติม
กองทุนรวม WHAPF
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์
บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย)
ไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
จํากัด
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์
บริษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน
แนล (ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
แนล (ไทยแลนด์) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล
บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิ ,ง
บริษัท เอสจี ซากาวะ
(ประเทศไทย) จํากัด
(ไทยแลนด์) จํากัด
ประเทศไทย จํากัด
บริษัท ดูคาติ มอเตอร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์ วิส
(ประเทศไทย) จํากัด
โลจิสติก จํากัด
จํากัด
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
บริษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็น
(ประเทศไทย) จํากัด
ไทย) จํากัด
เตอร์ จํากัด
บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟ
บริษัท โอสถสภา จํากัด
(ไทยแลนด์) จํากัด
นิท จํากัด
บริษัท อัสสุโตะ โกลบอล โลจิ
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
บริษัท คราวน์ เวิลด์ไวด์
สติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
จํากัด
บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิ บริษัท นีโอ คอร์ ปอเรท จํากัด
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต

อสังหาริมทรัพย์ ทงั 4 หมด
หลังจากทีกองทรัสต์
WHARTเข้ าลงทุนเพิมเติม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน
แนล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิ ,ง
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 25

รายชือผู้เช่ า*1
ลําดับ

9
10
สัดส่ วนพืน4 ทีเช่ า
(ร้ อยละ)*Y

อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์ อสังหาริมทรัพย์ ทกี องทรัสต์
WHARTจะรับโอนจาก
WHARTลงทุนอยู่เดิม
WHARTจะลงทุนเพิมเติม
กองทุนรวม WHAPF
สติกส์ จํากัด
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต
(ประเทศไทย) จํากัด
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ
สติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บิวชัน จํากัด
91.16

57.13

84.76

อสังหาริมทรัพย์ ทงั 4 หมด
หลังจากทีกองทรัสต์
WHARTเข้ าลงทุนเพิมเติม
สติก จํากัด
บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
55.26

หมายเหตุ *B ผูเ้ ช่าไม่รวม WHA ซึงเป็ นผูใ้ ห้สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทําการ
*2 สัดส่วนพื *นที เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ณ วันที  1 ธันวาคม 2560 ซึ งคาดว่าเป็ นวันที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ ะลงทุนเพิ มเติ ม

สิง ทีสง่ มาด้ วย 6 หน้ า 26

7.

นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากทีกองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม กองทรัสต์ WHART จะดําเนินการร่ วมกับ
WHA ซึ ง กองทรั ส ต์ WHART จะแต่ ง ตัง, ให้ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในการกํ า หนดกลยุท ธ์ ก ารบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เพือให้ เกิดผลดีทีสดุ ต่อการพัฒนาและเพิมศักยภาพของทรั พย์สินทีกองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมี
รายละเอียดในเบื ,องต้ นดังนี ,
x
x

x
x

x
x

สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า/ผู้เช่า พร้ อมรับฟั งข้ อเสนอแนะเพือนํามาพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สนิ และ/หรื อ
การให้ บริ การ เพือรักษาระดับคุณภาพให้ สงู สุดอยูเ่ สมอ
ประเมินและปรับเปลียนอัตราค่าเช่าให้ เ หมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าและสถานการณ์ทางการตลาดเมือต้ องหาผู้
เช่ า ใหม่ หรื อ ต่อ อายุสัญ ญาเช่า กับ ผู้เ ช่ า รายเดิ ม เพื อ ให้ มี อัต ราการเช่ า สูง สุด และเพื อเพิ ม รายได้ ข อง
กองทรัสต์ WHARTและมุง่ เน้ นในการให้ บริ การทีดี และมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือง
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์พร้ อมทังควบคุ
,
มค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน โดยจะ
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ
เพิ ม ศัก ยภาพของทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ WHART โดยการบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิน ให้ อ ยู่ใ นสภาพดี แ ละ
เหมาะสมกับการใช้ งาน ปรับปรุ งดูแลภาพลักษณ์ ของโครงการให้ มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลีย นแปลงของภาวะตลาดอย่างสมําเสมอ
ประเมิน ระดับการบริ การเพือ พัฒนาศัก ยภาพ และสร้ างโอกาสในการเพิมศักยภาพของทรั พย์ สินอย่า ง
สมําเสมอ
การดําเนินการแก้ ไขหรื อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ในฐานะ
,
สต์ WHART ก่อน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามแนวทางเดิมทีใช้ ในทรัพย์สนิ หลักทังหมดของกองทรั
การแปลงสภาพ
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สิง ทีสง่ มาด้ วย 7

สรุ ปรายงานประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของผู้ประเมินราคาอิสระของ
(1) ทรัพย์ สนิ หลักของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
(2) ทรัพย์ สนิ หลักของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท และ
(3) ทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
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รายงานงบกําไรขาดทุนและการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ
ตัง4 แต่ วันที 1 ธันวาคม 2560 – วันที 30 พฤศจิกายน 2561
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1)

ลําดับ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 9 หน้ า 1

โดยผู้จดั การกองทรัสต์ คาดว่าจะยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ช, วนเพือการ
แปลงสภาพ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 เพือให้ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ าง
หนัง สื อ ชี ช, วนมี ผ ลใช้ บัง คับ วัน เดี ย วกับ วัน ที สํ า นัก งาน ก.ล.ต. อนุ ญ าตให้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือรองรับการแปลงสภาพ

ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการ
และ การชําระบัญชี
ผู้จดั การกองทรัสต์จะยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือชี ,ชวนเพือการ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ,ชวนเพือการแปลงสภาพ จะมีผลใช้ บงั คับเมือพ้ น
แปลงสภาพต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และนําเอกสารนันเข้
, าสูร่ ะบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ทีสาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้ รับแบบแสดงรายการข้ อมูลทีแก้ ไขเพิมเติม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ครัง, หลังสุด

ภายหลังจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ ะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ ผู้จดั การกองทรัสต์จะยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF เพือรองรับ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทังนี
, , ตามประกาศที ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยสํานักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาคําขออนุญาตให้ แล้ วเสร็ จภายใน 165 วันนับแต่วนั ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับเอกสารหลักฐานทีถูกต้ องครบถ้ วน และภายหลังจากผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัส ต์ทีออกใหม่เพือรองรับการ
แปลงสภาพแล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการ
แปลงสภาพ และลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ ะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ โดยมีขนตอนการดํ
ั,
าเนินการและกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแต่ละขันตอนหลั
,
งจากได้ รับ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. (โดยเป็ นระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คาดการณ์ไว้ ทังนี
, , ขึ ,นอยูก่ บั ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของสํานักงาน
ก.ล.ต.) ดังนี ,

แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี การลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแต่ ละขัน4 ตอน (Conversion Timeline)
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ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจะหยุด พัก การซื อ, ขายหน่ ว ยลงทุน ของ ต่อเนืองไปจนถึงวันทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF (ขึ ,น SP)
กองทุนรวม WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทีออกใหม่เพือรองรับการ
แปลงสภาพเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท จั ด การจะรวบรวมรายชื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามมาตรา 225 ของ หลังจากวันทีแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่วยลงทุนอย่าง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ด น้ อย 14 วัน
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing for Swap)
โดยผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ,นประมาณ
เดือนธันวาคม 2560

ผู้จดั การกองทรัสต์ดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้จดั การกองทรัสต์ คาดว่าจะดําเนินการแปลงสภาพประมาณกลางเดือน
ด้ วยการก่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่ทรัสตี
ธันวาคม 2560

4)

5)

6)
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บริ ษัทจัดการจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื ,อขาย ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือกําหนด
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF (ขอ SP)
สิทธิในการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการ
และ การชําระบัญชี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือกําหนดสิทธิ
หน่ว ยลงทุนเพือ กํ า หนดสิทธิ ในการสับเปลียนหน่วยลงทุน ของกองทุน รวม ในการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (Book Closing for Swap)

3)

2)

ลําดับ

บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม WHAPF

ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
ทีมี ชือ ปรากฏในทะเบี ยนผู้ถื อ หน่วยลงทุน ณ วัน ทีกํ า หนดสิทธิ ใ นการ

10)

ทังนี
, , ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ สําหรับการแปลงสภาพให้
แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีสํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผลการอนุญาตให้
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพือรองรับการแปลงสภาพ

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ รองรับการแปลงสภาพให้ แ ก่
กองทุนรวม WHAPF โดยบริ ษัทจัดการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เพือแลกเปลียนกับหน่วยทรัสต์ทีออก
ใหม่เพือการแปลงสภาพของกองทรัสต์ WHART

โดยไม่ชกั ช้ า

สิง ทีสง่ มาด้ วย 9 หน้ า 3

ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการ
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ (ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560)
WHART

-

ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการ
และ การชําระบัญชี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม WHAPF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ล ก่ อ นการเลิ ก กองทุ น รวม WHAPF
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ก.ล.ต.

9)

8)

7)

ลําดับ

ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีทีนอกเหนือจากข้ อ 11) ให้ แล้ วเสร็ จ

ผู้ชําระบัญชีจะยืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้ อมทังจั
, ดส่งรายงาน และ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีชําระบัญชีแล้ วเสร็ จ
ผลการชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.

13)

14)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 9 หน้ า 4

หมายเหตุ เป็ นระยะเวลาประมาณทีบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คาดการณ์ไว้ ทังนี
, , ขึ ,นอยูก่ บั ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ สาํ หรับการแปลงสภาพ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการปรับเปลีย นเพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ และ/หรื อ กฎหมายทีเกียวข้ อง (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ภายใน 90 วันนับแต่วนั เลิกกองทุนรวม WHAPF เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีทีมีเหตุจําเป็ นและสมควร

-

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์เพือรองรับการแปลงสภาพของ
กองทรั สต์ WHART เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย

12)

-

กําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการ

ผู้ชําระบัญชี และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย (Delist)

(2) หนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ หรื อเอกสาร
ซึ ง มี ข้ อ มูล ที มี ส าระตรงตามสรุ ป ข้ อ มูล สํ า คัญ ของกองทรั ส ต์ ( Fact
Sheet) ทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ที
ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(1) เอกสารทีแสดงถึงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ

ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
และ การชําระบัญชี
สับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู้ชําระบัญชีจะจัดส่งเอกสารดังนี ,
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

11)

ลําดับ
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ทังนี
, , กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมจากกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์ WHART รับโอน
ทรัพย์สนิ มาจากกองทุนรวม WHAPF ซึง ไม่วา่ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมจะเกิดขึ ,นพร้ อมกันในวันเดียวกันหรื อภายหลังการแปลงสภาพก็ตาม จะไม่สง่ ผลกระทบต่อแผนการ
ดําเนินการและขันตอนต่
,
าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ ตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1)
ถึง 14) นี , เนืองจากเป็ นลงทุนจากการใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยไม่มีการออกหน่วยทรัสต์จากการเพิมทุนแต่อย่างใด
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ผลกระทบทีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะได้ รับจากการแปลงสภาพ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART เดิม
ดังนี ,
1.

การลดลงของสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์ ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
เพือแลกเปลีย นกับการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF โดยกําหนดอัตราการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ทังนี
, , จากอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที
ผู้จดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม WHAPF จะมีจํานวน 991,835,172 หน่วย เมือรวมกับ
จํ า นวนหน่ว ยทรั สต์ ใ นปั จ จุบัน ของกองทรั สต์ WHART จํ า นวน 972,142,000 หน่ว ย จะทํ า ให้ มี จํา นวน
หน่วยทรัสต์รวมทังสิ
, ,น 1,963,977,172 หน่วย คิดเป็ นผลกระทบสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution)
ประมาณร้ อยละ 50.50 ทังนี
, , การออกหน่วยดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีไม่ได้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF ร่วมด้ วย หรื ออาจถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในจํานวนทีทําให้ อตั ราส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการเข้ าทํารายการมีอตั ราส่วนตําลง

2.

ผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ WHART ในเรืองมูลค่ าทรัพย์ สินและภาระทีจะรั บโอนมา
จากกองทุนรวม WHAPF
ภายหลังการเข้ าทํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จะถูก
บันทึกบัญชีเข้ ารวมกับงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ตามมาตรฐานบัญชีเกียวกับการซื ,อทรัพย์สิน โดยจะ
บันทึกมูลค่าทรั พย์ สินและภาระทีรับโอนจากการเข้ าทํารายการเท่ากับมูลค่าสิงตอบแทน อันประกอบด้ ว ย
หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์ WHART ชําระให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
ดังนัน, จากการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ WHART จะมีผลกระทบกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินของ
กองทรัสต์ WHART กล่าวคือ มีรายการทรัพย์สินทีลงทุนเพิมขึ ,น ภาระหนี ,สินเพิมขึ ,นจาการรับโอนภาระ และทุน
จดทะเบียนเพิมขึ ,นจากการออกหน่วยทรัสต์เพือเป็ นสิงตอบแทนในการเข้ าทํารายการ หากแต่จะไม่มีผลกระทบ
จากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) หรื อ ความนิยมติดลบ (Negative goodwill) และจะไม่มีผลกระทบกับ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของกองทรัสต์ WHART จากการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ทังนี
, , ภายหลังจากการเข้ าทํารายการ ทรัพย์สนิ หลักทังหมดภายใต้
,
กองทรัสต์ WHART รวมถึงทรัพย์สนิ หลักทีรับ
โอนจากกองทุนรวม WHAPF จะถูกประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่ าอิสระ ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
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ก.ล.ต. ซึงจะต้ องมีการตรวจสอบ/สอบทานมูลค่าประจํ าปี จึงอาจส่งผลให้ เกิดผลกํ าไรหรื อขาดทุน จากการ
ประเมิน (กล่าวคือ ผลกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุน) เมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินทีบนั ทึกบัญชีภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยในกรณีทีเกิดผลกําไรทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัด
ค่าเงิ น ลงทุน จะบัน ทึก เป็ นกํ า ไรสะสมในส่วนของผู้ถื อหุ้นของกองทรั สต์ ซึง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่า ย
ประโยชน์ ตอบแทนของกองทรั สต์ ในขณะทีหากเกิ ดผลขาดทุนสุท ธิ ทียังไม่เ กิ ดขึน, จากการวัดค่า เงิ นลงทุน
รายการดังกล่าวจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ซึงส่งผลกระทบให้ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานระหว่าง
งวดของกองทรัสต์ลดลง ซึงอาจทําให้ จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในรู ปเงินปั นผลได้ ลดลงหากมีกําไร
สะสมไม่เพียงพอ และทําให้ กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากผลขาดทุนทางบัญชีดงั กล่าว โดยหากกองทรัสต์
มีกําไรสะสมไม่เพียงพอในการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายทางบัญชีดงั กล่าว อาจส่งผลให้ กองทรัสต์
ต้ องดําเนินการลดทุนโดยวิธีการลดมูลค่าทีตราไว้ เพือจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

สิง ทีสง่ มาด้ วย 10 หน้ า 2

สิง ทีสง่ มาด้ วย 11

ค่ าใช้ จ่ายในการแปลงสภาพ
ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ไปรวมกับกองทรัสต์ WHART มีคา่ ใช้ จ่ายทีสาํ คัญทีสามารถสรุปได้ ดังนี ,
ประมาณการ (บาท) /1

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทัวไป
1. ค่าทีปรึกษาต่าง ๆ
2. ค่าจัดประชุมสือ ความก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
(Pre-EGM)
3. ค่าเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (EGM)
4. ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (EGM)
ค่ าธรรมเนียมและค่ าภาษีต่าง ๆ
1. ค่าภาษี มลู ค่าเพิมสําหรับการโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม WHAPF ไปรวมกับ
กองทรัสต์ WHART
2. ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม WHAPF ไปรวม
กับกองทรัสต์ WHART
3. ค่าอากรแสตมป์สําหรับการโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม WHAPF ไปรวมกับ
กองทรัสต์ WHART
4. ค่าภาษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF สําหรับเงินได้ ที
เกิดจากการเปลีย นแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ไปเป็ นใบทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART
5. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการโอนทรัพย์จาก
กองทุนรวม WHAPF ไปรวมกับกองทรัสต์ WHART
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ได้ รับยกเว้ น จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2560/2
ได้ รับยกเว้ น จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2560/2
ได้ รับยกเว้ น จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2560/2
ได้ รับยกเว้ น จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2560 /2
ในอัตราร้ อยละ 0.01 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน
100,000 จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2560/3 ต่อหนึง นิติ
กรรม

ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
1. ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และค่าธรรมเนียมการยืน
แบบแสดงรายการข้ อมูล (filing) ของสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ค่าธรรมเนียมการเข้ าจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:

/1

ค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง, หมดเป็ นเพี ย งประมาณการ ณ วั น ที 15

พฤษภาคม 2560

ไม่มี
ไม่มี /4

โดยยั ง ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยที

เกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์ ในการได้ มาซึงทรัพย์สิน ตามสัญญา
ก่อตังกองทรั
,
สต์ WHART ภาษี มลู ค่าเพิม และค่าใช้ จ่ายทดรองจ่าย (Out-of-Pocket) และอาจเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต้อง
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แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
, , ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ปรากฏตามรายงานงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติตงั , แต่วันที 1 ธันวาคม 2560 – วันที 30 พฤศจิกายน 2561 และได้ เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
/2

ได้ รั บ ยก เ ว้ นต า ม พร ะ ร า ชก ฤ ษ ฎี ก า ออ ก ต า ม ค ว า มใ น ป ระ ม ว ล รั ษ ฎ า ก ร ว่ า ด้ ว ย กา ร ย กเ ว้ น รั ษ ฎ า ก ร
(ฉบับที 635) พ.ศ. 2560 สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560

/3

ได้ รับยกเว้ นตามกฎกระทรวงทีให้ ไว้ ณ วันที 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์สําหรับการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) โดยมีสาระสําคัญ คือ การกําหนด
เพิมเติมกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราร้ อยละ 0.01 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท

/4

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เ พือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2559

สิง ทีสง่ มาด้ วย 11 หน้ า 2

สิง ทีสง่ มาด้ วย 12

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ กรณีการรองรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์
โดยมีทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
เป็ นกองทรัสต์ ท รี องรับการแปลงสภาพ และการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
กรณีการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรั สต์
โดยมีทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
เป็ นกองทรั สต์ ท ีรองรับการแปลงสภาพ และการลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติม

ของ

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

เสนอต่อ

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

จัดทําโดย

บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด

14 มิถุนายน 2560

0

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สารบัญ
หน้ า
บทสรุปผู้บริ หาร

8

ส่วนที 1

การรองรั บการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิท ธิ การเช่า ดับ บลิวเอชเอ พรี เมีย ม
แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ

33

ส่วนที 2

การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์ และการกู้ยมื เงินและการให้
หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์

74

ส่วนที 3

สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

133

เอกสารแนบ 1

ข้ อมูลทัว ไปของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
และสรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง จัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ

141

เอกสารแนบ 2

ข้ อมูลทัว ไปของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์
แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และสรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง จัดทําโดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ

172

เอกสารแนบ 3

สรุปข้ อมูลทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึง WHART ประสงค์
จะเข้ าลงทุน และสรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง จัดทําโดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ

203

1

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

คําย่ อ

ชือเต็ม

WHART หรื อ กองทรัสต์ WHART
WHAPF หรื อ กองทุนรวม WHAPF

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด
บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด

WHA หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
WHAVH
WAA
กลุม่ WHA
WHAREM หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์
KAsset หรื อ ทรัสตี หรื อ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF
ธนาคารกสิกรไทย
GRAND
SEAI
BKKPA
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศ สร.26/2555

ประกาศ ทจ. 34/2559
ประกาศ ทจ. 49/2555
ข้ อบังคับ บจ/ร 29-00
ข้ อบังคับ บจ/ป 22-01

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด
บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง
ข้ อกําหนดเกียวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2559 เรื อง การแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (บจ/ร 29-00)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19
พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม (บจ/ป 22-01)

ทรัพย์ สินของ WHART ในปั จจุบัน
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
ลาดกระบัง
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

คําย่ อ

ชือเต็ม

สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center บางนาตราด กม.18
โครงการ WHA บางนาตราด กม. 23 กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ถนนบางนาตราด ก.ม. 23
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4 กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4
โครงการ WHA วังน้ อย
สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61
โครงการ WHA สระบุรี
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 สิทธิการเช่าช่วงทีด ินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 5
โครงการ WHA ลาดกระบัง
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
ทรัพย์ สินของ WHAPF
โครงการ Kao1 และ Kao 2
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Kao1 และ Kao 2
โครงการ Triumph
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Triumph
โครงการ DKSH Consumer
สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืน ของ
โครงการ DKSH Consumer
โครงการ DKSH 3M
สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH บางปะอิน
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ Ducati Phase 1
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Ducati Phase 1
โครงการ Healthcare
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Healthcare
โครงการ Kao 3
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Kao 3
โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

คําย่ อ

ชือเต็ม

โครงการ WHA บางนาตราด กม.19

สิทธิการเช่าช่วงทีด ินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ถนนบางนาตราด ก.ม. 19
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Ducati Phase 2
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของโครงการ DKSH 3M
Phase 2
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
กรรมสิทธิ]ในระบบปรับอากาศ ซึง ติดตังในอาคารศู
,
นย์กระจายสินค้ าในโครงการ
Healthcare
กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุงและทรัพย์สนิ อืนภายในโครงการ DSG Phase 1 – 2

โครงการ DSG Phase 1 - 2
โครงการ Ducati Phase 2
โครงการ DKSH 3M Phase 2
โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
ระบบปรับอากาศโครงการ
Healthcare

โครงการ DSG Phase 3
ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุน
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 สิทธิการเช่าทีดินและอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของโครงการ WHA
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 3
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน (อาคาร C และอาคาร M) ซึง ตังอยู
, ภ่ ายใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center ถนนบางนาตราด ก.ม. 19 (ไม่รวมสิทธิการ
Phase 2
เช่าในทีดินอันเป็ นทีตงของอาคาร
ั,
C และ M ซึง เป็ นทรัพย์สนิ ของ WHAPF ในปั จจุบนั )
โครงการ WHA ลําลูกกา
กรรมสิทธิ]ในทีดินและอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ องภายใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลําลูกกา ปทุมธานี
โครงการ Omada
กรรมสิทธิ]ในทีดินและกรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน สํานักงาน และทรัพย์สนิ อืนของ
โครงการ Omada
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14 มิถนุ ายน 2560
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย ม โกรท

เรื อง

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิมเติม และการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์

ตามทีบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“WHAREM” หรื อ “ผู้จดั การกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดั การ
กองทรั สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART” หรื อ
“กองทรัสต์ WHART”) ได้ สง่ หนังสือถึงบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“บริ ษัทจัดการ” หรื อ “บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม WHAPF”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี
แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF” หรื อ “กองทุนรวม WHAPF”) แสดงความประสงค์ทีจะให้ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของ
WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระดังกล่าวเป็ น
หน่วยทรัสต์ของ WHART ในการดําเนินการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ WHAPF
ใช้ วิธีการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพดังกล่าว (“การแปลง
สภาพ WHAPF”) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุนที ทจ. 34/2559 เรื อง การแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“ประกาศ ทจ. 34/2559”) การดําเนินการตามทีผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์เสนอดังกล่าว จะเป็ นผลให้ WHAPF รวมเข้ ากับต์ WHART นอกจากนี ,หลังการแปลงสภาพ WHAPF ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะดําเนินการดังนี ,
1. สําหรับหนี ,ของ WHAPF ทีมีอยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) อันเป็ นส่วนหนึงของภาระ
ของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART นัน, ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมา
เพือชําระหนี ,ดังกล่าวทันทีหลังจาก WHART รับโอนหนี ,ดังกล่าว และนําทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก
WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนให้ WHART ซึง รับโอนทรัพย์สนิ และภาระจาก WHAPF ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) ทันที เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้ วย
(1) เงินกู้ยืม โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ WHART กู้ยืมเพือลงทุนเพิมเติมดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ซึงจะ
อยู่ในสัญญาฉบับเดียวกันกับที WHART จะกู้ยืมเพือชําระหนี ,ตามข้ อ 1 และจะนําทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและ
ทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น
1) จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
2) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
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3) สิทธิการเช่าและสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สิน
ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
4) สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับ
โอนมาจาก WHAPF
(2) เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมซึง ได้ รับโอนจากบริ ษัทในกลุม่ WHA
และของทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
ดังนัน, ทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์เมือวันที 26 พฤษภาคม 2560 จึงได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ของ WHART พิจารณาอนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เข้ าไปรวมกับ WHART และเห็นสมควรให้ มีการ
จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ในวันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน, 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์ จนู เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี ,
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง, ทีผา่ นมา
2. พิจารณาอนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลง
สภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ WHAPF เป็ น
หน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF การกู้ยืมเงินของ WHART และ
การให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART
2.1. พิจารณาอนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการ
แปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้
WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์
2.2. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
2.3. พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART เพือ
การลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนี ,เงินกู้ตามสัญญากู้ของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART
จากการแปลงสภาพ WHAPF
3. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังกองทรั
,
สต์ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เข้ ารวมกับ
WHART
4. พิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอแก้ ไขเพิม เติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลง
กระทําการสําหรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี ,
5. พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ทีป ระชุมคณะกรรมการของ WHAREM ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
, บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ
“IFA”) ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับความเห็น ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจาก WHART WHAREM WHAPF และ WHA ให้ ทําหน้ าทีเป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระใน
การให้ ความเห็นเกี ยวกับความสมเหตุสมผลในการที WHART จะมีการเพิมทุนเพือรองรั บการแปลงสภาพ WHAPF เป็ น
กองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ ความเป็ นธรรมของอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุน
WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของ WHART และเงือนไขการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF รวมทังให้
, ความเห็นเกียวกับการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF (ซึงเป็ นทรัพย์สินของกลุม่ WHA) การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART และข้ อเสนอแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
ตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
รายงานของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี , จัดทําขึ ,นจากข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้ รับจาก WHAREM
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF WHA และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินของ WHART
รวมทังข้
, อมูลทีเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนทัว ไป นอกจากนี , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั
เพือให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการในครัง, นี , ดังนัน, หากข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษานี ,มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ใน
อนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการเข้ าทํารายการ เปลีย นแปลงตามไปด้ วย ซึงข้ อมูลทีใช้ ใน
การจัดทํารายงานฉบับนี , รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเอกสารดังนี ,
 มติทีประชุมคณะกรรมการของ WHAREM และสารสนเทศทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-REIT) และรายงานประจําปี 2559 ของ WHART
 รายงานประจําปี สาํ หรับปี สิ ,นสุดเดือนกรกฎาคม 2559 ของ WHAPF
 หนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ WHART สําหรับการลงทุนครัง, แรก การเพิมทุนครัง, ที 1 – ครัง, ที 2
 หนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน WHAPF สําหรับการลงทุนครัง, แรก และการเพิมทุนครัง, ที 1 – ครัง, ที 4
 งบการเงินของ WHART สําหรับปี 2557 (ตังแต่
, วนั ที 8 - 31 ธันวาคม 2557) งบการเงินสําหรับปี 2558 – 2559 สิ ,นสุด
วันที 31 ธันวาคม และงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ ,นสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ทีผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาต
 งบการเงินของ WHAPF สําหรับปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับ
อนุญาต
 ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสําหรับปี ตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560 (วันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน) ถึง
วันที 30 พฤศจิกายน 2561 ของ WHART และ WHAPF ทีจัดเตรี ยมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบัญชีได้ รับอนุญาต
 สัญญาและสรุปร่างสัญญาทีเกียวข้ องกับการทํารายการ
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าทีของ WHAREM บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF WHA และธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นทีปรึกษาทางการเงินของ WHART
 ข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจาก WHAREM บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF WHA และธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด
(มหาชน) ซึง เป็ นทีปรึกษาทางการเงินของ WHART
 รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ WHART WHAPF และกลุม่ WHA ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ ซึงจัดทําโดย
บริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
นอกจากนี , การจัดทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
, ภ่ ายใต้ สมมติฐาน ดังนี ,
,
ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ รับจาก WHAREM บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF WHA
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด
และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินของ WHART รวมถึงข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของ WHART WHAREM WHAPF บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และ WHA มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ น
จริ ง และความเห็นทีแสดงไว้ สามารถเชือถือได้ และใกล้ เคียงกับสภาพความจริ ง ณ ปั จจุบนั
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ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้ เกิดขึ ,น หรื อกําลังจะเกิด หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WHART WHAREM WHAPF และ WHA
สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกี ยวกับการดําเนินงานของ WHART WHAREM WHAPF และ WHA ทีทํากับคู่สญ
ั ญายังคง
ถูกต้ องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลีย นแปลงเงือนไข เพิกถอน หรื อยกเลิก

ทังนี
, , ทีปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าทีศกึ ษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ,นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ราย
ย่อยของ WHART เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู
, ่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารที
ได้ รับจาก WHAREM บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และ WHA รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ WHAREM บริ ษัท
จัดการกองทุนรวม WHAPF และ WHA ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องเป็ นข้ อมูลทีถกู ต้ อง
และเป็ นความจริ งในขณะทีทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี , ดังนัน, หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถู กต้ อง
และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง, นี , ด้ วยเหตุนี , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ ,นต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็
,
นของทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระในครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์เพือให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ น
เท่านัน, โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาํ หรับการเข้ าทํารายการในครัง, นี , อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART
เป็ นสําคัญ ซึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนัง สือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
ครัง, นี , ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม ทังนี
, , การให้
ความเห็นนี ,มิได้ เป็ นการรับรองผลสําเร็ จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ ,น และทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึ ,นจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการต่างๆ ของ WHART โดยมีรายละเอียดดังนี ,
บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
WHART เป็ นกองทรัสต์ทีมีนโยบายลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน โดยหลักเกณฑ์ในการลงทุนของ WHART คือ มุง่ การลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ อืนใดทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้ โดย WHART จะนําทรัพย์สินที
ลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม เช่น การให้ เช่า ให้ เช่า
ช่วง การให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า เป็ นต้ น ซึง ในปั จจุบนั WHART ได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าต่างๆ ดังนี ,
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สรุ ปทรัพย์ สินของ WHARTในปั จจุบัน
ชือทรัพย์ สิน
ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน
ทรัพย์ สินหลักที WHART ลงทุนครัง4 แรก
1 โครงการศูนย์ o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด เนื ,อที 35 – 0 – 0.0 ไร่
กระจายสินค้ า o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 35,092.97 ตร.ม.
WHA
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
ลาดกระบัง
2 โครงการ
o สิทธิการเช่าในทีดนิ 2 โฉนด เนื ,อทีรวม 74 – 2 – 67.0 ไร่
WHA บางนา o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
ตราด กม.18
72,179.48 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์)
รวม 23,976.30 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
3 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ 4 โฉนด เนื ,อทีรวม 65 – 0 – 21.9 ไร่
WHA บางนา o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
ตราด กม. 23
59,835.00 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรั บติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์)
รวม 50,641.04 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
ทรัพย์ สินหลักที WHART ลงทุนครัง4 เพิมเติมครัง4 ที 1
4 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ 1 โฉนด เนื ,อทีรวม 81 – 0 – 15.9 ไร่
WHA ชลหาร o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
พิจิตร กม.41
80,745.55 ตร.ม. และพืน, ทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์)
รวม 68,384.20 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
5 โครงการ
o สิทธิการเช่าในทีดิน 3 โฉนด เนือ, ทีรวม 69 – 0 – 16.0 ไร่ สิ ,นสุดสัญญา
เช่าวันที 30 เมษายน 2585
WHA วังน้ อย
o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
61,182.00 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์)
รวม 26,472.05 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
6 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 2 โฉนด เนื ,อทีรวม 34 – 3 – 12.0 ไร่
WHA สระบุรี o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
32,986.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
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ทีตงั 4
ตําบลคลองสามประเวศ อํ าเภอ
ลาดกระบัง กรุ งเทพ

ตํ า บลบางโฉลง อํ า เภอบางพลี
(บางพลีใหญ่) สมุทรปราการ

ตํา บลบางเสาธง อํ า เภอบางพลี
(บางพลีใหญ่) สมุทรปราการ

ตําบลบางปลา อํ าเภอบางพลี
สมุทรปราการ

ตํ า บลไทรน้ อย อํ า เภอวั ง น้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
ราช สระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ปั จจุบนั ทางเข้ าออกของโครงการใช้ ถนนเลียบโครงการระบายนํ ,าบริ เวณสนามบินสุวรรณภูมิซึงเชือมต่อสู่ถนนสุขมุ วิท (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3) และถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268) ถนนเลียบโครงการระบายนํ ,าเป็ นถนนทีอยู่ภายใต้ การดูแลของกรม
ชลประทานภายใต้ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดย WHA ได้ รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ ก่อสร้ างถนน และ
เชือมทางถนนเลียบโครงการระบายนํ ,าบริ เวณสนามบินสุวรรณภูมิในเขตทีดินชลประทานเพือเชือมต่อสู่ทางหลวงดังกล่าว แม้ จะได้ มีการ
เปลียนตัวผู้รับอนุญาตจาก WHA เป็ น WHART อย่างไรก็ดี WHART ยังอาจมีความเสียงในกรณีทีกรมชลประทานจะมีสิทธิ ในการไม่
อนุญาตหรือจํากัดถนนเลียบโครงการระบายนํ ,าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ซึง เชือมต่อทางเข้ าออกสูถ่ นนสาธารณะ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้ ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ที WHART เข้ าลงทุน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ชือทรัพย์ สิน
ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน
ทีตงั 4
ทรัพย์ สินหลักที WHART ลงทุนครัง4 เพิมเติมครัง4 ที 2
7 โครงการ
o สิทธิการเช่าช่วงทีดิน 1 โฉนด เนือ, ที 66 – 2 – 85.0 ไร่ สิน, สุดสัญญา ตํ า บลบางปลา อํ า เภอบางพลี
เช่าช่วงวันที 31 มีนาคม 2586
WHA ชลหาร
สมุทรปราการ
พิจิตร กม. 5
o กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงานและสํานักงาน พื น, ทีเช่าอาคารรวมประมาณ
62,105.25 ตร.ม. พื น, ทีเช่าหลังคา (สําหรั บติดตัง, แผงโซล่าร์ เซลล์) รวม
50,143.60 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
8 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 10 โฉนด เนื ,อทีรวม 99 – 1 – 51.0 ไร่
แขวงคลองสามประเวศ เขต
WHA
o กรรมสิ ทธิ] ในคลังสิ นค้ าและสํ านักงาน พื น, ที เช่ าอาคารรวมประมาณ ลาดกระบัง กรุ งเทพ
95,110.00 ตร.ม. พื น, ทีเช่าหลังคา (สํ าหรั บติดตัง, แผงโซล่าร์ เซลล์ ) รวม
ลาดกระบัง
59,986.30 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
หมายเหตุ ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับทรัพย์สินของ WHART และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ WHART ทีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 1.3) ของรายงานฉบับนี ,

ทังนี
, , เนืองจากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ให้ WHART มีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพิมขึ ,นในอนาคตจาก
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ เพิมเติมจากทรัพย์สินที WHART ได้ เข้ าลงทุนแล้ วในปั จจุบนั ดังที
ปรากฎในตารางข้ างต้ น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
,
สต์ ซึง มีวตั ถุประสงค์ในการระดมเงินทุนไปซือ, เช่า และ/หรื อเช่า
ช่วงอสังหาริ มทรั พย์และจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคาร
โรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อืนใดทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้ เพือก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของ WHART ด้ วยเหตุนี , WHAREM ได้ สง่ หนังสือถึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF แสดงความประสงค์ทีจะให้
WHART ลงทุนในทรัพย์สินของ WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนการรับโอน
ทรัพย์สนิ และภาระดังกล่าวเป็ นหน่วยทรัสต์ของ WHART ซึง ภายหลังการเข้ าทํารายการ WHART จะมีขนาดกองทรัสต์ทีใหญ่
ขึ ,น ซึง จะเพิมผลประโยชน์ให้ แก่ทงผู
ั , ้ ถือ หน่วยทรัสต์เดิมของ WHART และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ทีจะเปลียนไปเป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ภายหลังการแปลงสภาพ โดยการรวมทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และ WHART จะเป็ นการ
เพิมโอกาสให้ รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของ WHART เติบโตและมัน คงเพิมขึ ,นในอนาคต อีกทัง, เป็ นแนวทางหนึงทีช่วย
ั,
พย์สิน
กระจายความเสีย งของการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ทีมีความหลากหลายในด้ านต่างๆ เช่น ทําเลทีตงของทรั
รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ลักษณะธุรกิจของผู้เช่า เป็ นต้ น
ทังนี
, , ในการดําเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ดังกล่าว ผู้จดั กองทรัสต์ขอให้ WHAPF ใช้ วิธีการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรั สต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรั สต์ทีรองรับการแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2559 เรื อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (“ประกาศ ทจ.34/2559”) นอกจากนี , หลังจากที WHAPF แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดําเนินการดังนี ,
1. สําหรับหนี ,ของ WHAPF ทีมีอยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) อันเป็ นส่วนหนึงของภาระ
ของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART นัน, ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมา
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

เพือชําระหนี ,ดังกล่าวทันทีหลังจาก WHART รับโอนหนี ,ดังกล่าว และนําทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก
WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนให้ WHART ซึง รับโอนทรัพย์สนิ และภาระจาก WHAPF ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทันที (อันได้ แก่ ทรัพย์สินของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด และบริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“กลุ่ม
WHA”)) รวมจํานวน 4 รายการ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิง
ปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการ
เช่าทีตอ่ อายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) โดยเงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย
(1) เงินกู้ยืม ซึง เป็ นวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้ WHART กู้ยืมเพือลงทุนเพิมเติมจากสถาบันการเงิน ซึง จะอยู่ในสัญญาฉบับเดียวกันกับที WHART จะกู้ยืม
เพือชําระหนี ,ตามข้ อ 1. และจะนําทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก
WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น
o จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิท ธิ การเช่ า และสิท ธิ เรี ย กร้ องในค่าเช่ าและค่า บริ ก ารจากผู้เช่ า ในทรั พย์ สินที จ ะลงทุน เพิม เติม และ
ทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ที
ได้ รับโอนมาจาก WHAPF
(2) เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ซึงได้ รับโอนจากกลุม่ WHA และ
ของทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF รวมจํานวนประมาณ 250 ล้ านบาท
ทังนี
, , แผนและขันตอนการดํ
,
าเนินการต่างๆ เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม รวมถึงการ
ดําเนินการทีเกียวข้ องตามประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกําหนด ซึง เป็ นเรื องทีจะต้ องขออนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ตามเงือนไขที WHAREM และผู้จดั การ
กองทุนรวม WHAPF ได้ ร่วมกันกําหนด มีดงั นี ,
1.

การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ ท รี องรั บการแปลงสภาพ

1.1

การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุนของ WHART ให้ แก่ WHAPF เพือ
ชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF : ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการขอมติทีประชุมผู้
ถื อหน่วยทรั สต์ ของ WHART เพื ออนุมัติ เพิมทุนเพือ รองรั บการแปลงสภาพ WHAPF โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของ WHART ให้ แก่ WHAPF เพือชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ทังนี
, ,
ภายหลังจากทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพดังกล่าวแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพือดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ WHAPF เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
ต่อไป และเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือ รองรับการแปลง
สภาพ WHAPF ผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดวันเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้ แก่ WHAPF และ WHAPF โดยบริ ษัท
11

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

จัดการจะจองซื ,อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตามรายละเอียดและเงือนไขในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของ WHART เพือการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF
1.2

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของ WHART : ผู้จดั การกองทรัสต์ แก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของ WHART
เพือรองรับการแปลงสภาพ นอกจากนี , ผู้จดั การกองทรัสต์จะก่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสตี ด้ วยการเข้ าทําสัญญา
ทีมีข้อผูกพันว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการเพือให้ WHART รับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระ
ค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วยการออกหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของ WHART ให้ แก่ WHAPF

1.3

การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART : ภายหลังจากทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และ
ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกันกําหนดวันโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART (“วันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ”) ทังนี
, , ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ทีจะโอนให้ แก่ WHART ประกอบไปด้ วย ทรัพย์สิน หนี ,สิน และความรับ
,
มีอยู่ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ
ผิดของ WHAPF (กล่าวคือ (1) ทรัพย์สิน และสิทธิเรี ยกร้ องของ WHAPF ทังหมดที
และ (2) หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของ WHAPF ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ)
โดยไม่รวมถึงรายการทีกนั ไว้ ดงั ต่อไปนี ,
(1)
(2)

(3)

ทรัพย์สนิ หรื อเงินทีกนั ไว้ เพือการชําระหนี , 2
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของ WHAPF ซึงยังมิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรื อบุคคลทีมีสิทธิ ได้ รับเงินนัน, (หมายรวมถึง เงินปั นผลทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ประกาศจ่ายไว้
ก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ และมีกําหนดจ่ายหลังวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF

ทรัพย์สนิ ของ WHAPF ทีจะโอนให้ แก่ WHART จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สนิ หลักทังหมดของ
,
WHAPF ดังนี ,
สรุ ปทรัพย์ สินของ WHAPF ทีจะโอนให้ แก่ WHART ภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF
ทรัพย์ สิน WHAPF
ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน
ทรัพย์ สินหลักที WHAPF ลงทุนครัง4 แรก
1 โครงการ Kao1 o กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 4 โฉนด เนื ,อทีรวม 30 – 1 – 1.0 ไร่
และ Kao 2
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 25,488.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
2 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ 1 โฉนด เนื ,อทีรวม 29 – 3 – 91.2 ไร่
Triumph
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํ า นั ก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
(เดิมชือ Primus)
ประมาณ 14,320.80 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
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ทีตงั 4
ตํ า บลดอนหัว ฬ่ อ อํ า เภอเมื อ ง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะ ซิ ตี ,
ตํา บลมาบยางพร อํ า เภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง

ได้ แก่ หนี ,สินของ WHAPF ทีถึงกําหนดชําระก่อน หรื อ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ และ WHAPF ยังไม่ได้ ชําระ เช่น หนี ,ของเจ้ าหนี ,ทาง
การค้ า ดอกเบี ,ยเงินกู้ รายการทีกนั ไว้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับภาระที WHAPF จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระ เป็ น
ต้ น โดยหนี ,ดังกล่าวจะไม่โอนให้ แก่ WHART
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ทรัพย์ สิน WHAPF
ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน
ทรัพย์ สินหลักที WHAPF ลงทุนครัง4 เพิมเติมครั ง4 ที 1
3 โครงการ DKSH o สิทธิการเช่าในทีดินทีเป็ นทีตงของโครงการ
ั,
DKSH Consumer และ
3
โครงการ DKSH 3M รวม 10 โฉนด เนื ,อทีดินรวมประมาณ 82 – 3 – 13
Consumer
ไร่ สิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที 8 ธันวาคม 2578 หรื อ 9 มกราคม 2579 หรื อ
23 มกราคม 2579 (แล้ วแต่กรณี)
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 52,913.25 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
4 โครงการ DKSH o สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นถนนทางเข้ าออกโครงการ DKSH 3M เนื ,อทีดิน
ประมาณ 0 – 1 – 68 ไร่ สิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที 5 กุมภาพันธ์ 2582
3M
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํ านักงาน พื น, ทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 10,914.19 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
5 โครงการ DKSH o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 3 โฉนด เนื ,อทีรวม 30 – 2 – 53.0 ไร่
บางปะอิน
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และสํ า นัก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 36,000.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
6 โครงการ Ducati o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 2 โฉนด เนื ,อทีรวม 10 – 0 – 52.7 ไร่
Phase 1
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํ า นั ก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 7,450.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ

3

ทีตงั 4
อํ า เภอบางเสาธง (บางพลี )
สมุทรปราการ

ตําบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อําเภอบาง
เสาธง (บางพลี) สมุทรปราการ

นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น
ตําบลคลองจิก อํ าเภอบางปะอิ น
(พระราชวัง) จังหวัด พระนครศรี
อยุธยา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ในเขต
ปลอดอากร (Free Zone) ตําบล
มาบยางพร อํ า เภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ตามข้ อมูลจากโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF โครงการ DKSH Consumer ตังอยู
, ่บนทีดินที WHAPF ลงทุนโดยรับโอนสิทธิการ
เช่ามา ทีดงั กล่าวครอบคลุม (1) พื ,นทีดนิ บางส่วนของโฉนดเลขที 2813 พื ,นทีรวม 2 ไร่ 1 งาน (ทีดนิ ภายใต้ โฉนดดังกล่าวมีพื ,นทีทงหมด
ั,
4 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา) และ (2) ทีดินโฉนดเลขที 33043, 33044 33045 และ 33046 โฉนดเลขที 2813 เป็ นภารยทรัพย์โดยตกอยู่
ภายใต้ ภาระจํายอมของทีดนิ โฉนดเลขที 33044 33045 และ 33046 และ ทีดนิ อืนอีกจํานวน 10 โฉนด (ทีดินสามยทรัพย์) อยู่ก่อนวันที
WHAPF ลงทุนในทีดนิ โฉนด 2813 เพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอืนๆ แม้
ในทางกฎหมาย เจ้ าของทีดิน โฉนดเลขที 33044 33045 และ 33046 อาจใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของทีดินสามยทรั พย์บางประการทีอาจ
กระทบถึงการหาประโยชน์ในโครงการ DKSH Consumer อย่างไรก็ดี WHAPF ได้ ดําเนินการให้ เจ้ าของทีดินโฉนดเลขที 33044 33045
และ 33046 ตกลงเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรที จ ะไม่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นภาระจํ า ยอม รวมถึง ยิ น ยอมให้ มี ก ารปลูก สร้ างอาคารบนที ดิ น
ภารยทรัพย์โฉนดเลขที 2813 บางส่วนที WHAPF เข้ าลงทุน ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ทังนี
, , เจ้ าของทีดินโฉนดเลขที
33044 33045 และ 33046 ได้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมบันทึกข้ อตกลงภาระจํายอม ณ สํานักงานทีดนิ ทีเกียวข้ องแล้ ว
สําหรับเจ้ าของทีดินสามยทรัพย์อืนๆ ทีเหลือซึง WHAPF ไม่ได้ เข้ าลงทุน อาจใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของทีดินสามยทรัพย์บางประการที
อาจกระทบถึงการหาประโยชน์ในโครงการ DKSH Consumer เมือพิจารณาถึงการใช้ ประโยชน์ในทีดินโฉนดเลขที 2813 ตามสัญญา
เช่าทีดนิ โฉนดเลขที 2813 ที WHAPF รับโอนมานัน, ไม่มีลกั ษณะเป็ นการกระทําทีส่งผลให้ ประโยชน์แห่งภาระจํายอมของเจ้ าของทีดิน
สามยทรัพย์ดงั กล่าว ลดไปหรื อเสือมความสะดวก กล่าวคือ เจ้ าของทีดิน สามยทรัพย์ดงั กล่าว ยังคงสามารถใช้ ประโยชน์ในทีดินโฉนด
เลขที 2813 ในส่วนทีไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และสาธารณูปโภค
อืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องรุ กลํ ,าเข้ ามาในทีดนิ โฉนดเลขที 2813 ในส่วนทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า นอกจากนี , ทีดินโฉนดเลขที 2813 ในส่วนทีอยู่
ภายใต้ สัญญาเช่าไม่มีช่องทางเชือมต่อกับทางเข้ าออกหรื อทางเดินรถยนต์สําหรั บเข้ าออกสู่ถนนสาธารณะอืน รวมถึง ภายใต้ หลัก
กฎหมายและแนววินิจฉัยของศาลฎีกาทีเกียวข้ อง การใช้ ภารยทรัพย์ของเจ้ าของทีดินสามยทรัพย์ดงั กล่าวนั น, ต้ องเป็ นการใช้ สิทธิโดย
สุจริ ตเท่าทีจําเป็ นและสมควรเท่านัน, จะใช้ สิทธิ เกินความจําเป็ นไม่ได้ อี กทัง, เจ้ าของทีดินสามยทรั พย์ ดังกล่าว ย่อมจะไม่มีสิทธิ
ดําเนินการใดๆ เพือเปลียนแปลงในทีดนิ โฉนดเลขที 2813 ซึง เป็ นทีดินภารยทรัพย์ โดยทําให้ เกิดภาระเพิมขึ ,นแก่ที ดินโฉนดเลขที 2813
ดังกล่าวนอกเหนือจากการใช้ ประโยชน์เพือเป็ นทางเดิน หรื อทางรถยนต์สําหรับเข้ าออกสู่ถนนบางนา – ตราด เท่านัน,
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ทรัพย์ สิน WHAPF
ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน
ทรัพย์ สินหลักที WHAPF ลงทุนครัง4 เพิมเติมครัง4 ที 2
7 โครงการ
o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 5 โฉนด เนื ,อทีรวม 47 – 0 – 66.0 ไร่
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํ า นั ก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
Healthcare
ประมาณ 52,706.84 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
8 โครงการ Kao 3 o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 2 โฉนด เนื ,อทีรวม 16 – 2 – 80.0 ไร่
o กรรมสิทธิ]ในคลังสินค้ าและสํ านักงาน พืน, ทีเช่าอาคารรวมประมาณ
16,822.44 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
ทรัพย์ สินหลักที WHAPF ลงทุนครัง4 เพิมเติมครัง4 ที 3
9 โครงการ WHA o สิทธิในการเช่าช่วงทีดินบางส่วน รวม 3 โฉนด เนื ,อทีดินรวมประมาณ
71 – 0 – 5.5 ไร่ สิ ,นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที 23 พฤศจิกายน 2584
บางนาตราด
กม.19
o กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า สํานักงาน อาคารโรงงาน พื ,นทีเช่ารวม
ประมาณ 54,802.39 ตร.ม. และพืน, ทีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ
2,597.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
10 โครงการ DSG o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 4 โฉนด เนื ,อทีรวม 48 – 0 – 26.5 ไร่
Phase 1 - 2
o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงาน สํานักงาน และคลังสินค้ า พื ,นทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 55,372.40 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
11 โครงการ Ducati o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 2 โฉนด เนื ,อทีรวม 17 – 1 – 0.7 ไร่
Phase 2
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํ า นั ก งาน พื น, ที เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 12,835.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
12 โครงการ DKSH o กรรมสิท ธิ] ใ นอาคารคลังสิ นค้ า ขนาดพื น, ทีเ ช่า อาคารรวมประมาณ
3M Phase 2
9,195.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
13 โครงการ WHA o กรรมสิทธิ]ในทีดนิ รวม 5 โฉนด เนื ,อทีรวม 39 – 0 – 18.0 ไร่
พานทอง ชลบุรี o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลั ง สิ น ค้ า พื น, ที เ ช่ า อาคารรวมประมาณ
38,565.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
14 ระบบปรับ
o กรรมสิทธิ]ในระบบปรั บอากาศ ซึงติดตังในอาคารศู
,
นย์กระจายสินค้ า
อากาศโครงการ
ในโครงการ Healthcare
Healthcare

ทีตงั 4
ถน น บา ง น าต ร าด ฝั ง ข า เ ข้ า
บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบล
บ า ง โ ฉ ล ง อํ า เ ภ อ บ า ง พ ลี
สมุทรปราการ
ตํ า บลดอนหัว ฬ่ อ อํ า เภอเมื อ ง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตํ า บลบางโฉลง อํ า เภอบางพลี
สมุทรปราการ

เขตประกอบการเหมราช สระบุรี
ตําบลหนองปลาหมอ และตําบล
บัวลอย อํ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ในเขต
ปลอดอากร (Free Zone) ตําบล
มาบยางพร อํ า เภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ถนนบางนาตราด ก.ม. 20 ตําบล
ศีรษะจรเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง
(บางพลี) สมุทรปราการ
ตําบลพานทอง อํ าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

ถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณ
หลักกิโลเมตรที 20 ตําบลบางโฉลง
อํ า เภอบางพลี (บางพลี ใ หญ่ )
สมุทรปราการ

ทรัพย์ สินหลักที WHAPF ลงทุนครัง4 เพิมเติมครัง4 ที 4
15 โครงการ DSG o กรรมสิทธิ] ใ นส่วนปรั บปรุ งและทรั พย์ สินอื นภายในโครงการ DSG เขตประกอบการเหมราช สระบุรี
Phase 3
Phase 1 – 2
ตําบลหนองปลาหมอ และตําบล
บัวลอย อํ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
หมายเหตุ ข้ อมูลเพิมเติมของทรัพย์สิน WHAPF และมูลค่าทรัพย์สินทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 2 ข้ อ 1.3)
ของรายงานฉบับนี ,
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สําหรับภาระที WHAPF จะโอนให้ แก่ WHART จะรวมถึง
(1) สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย ลงวันที 17 ธันวาคม 2556 (“สัญญากู้เดิมของ WHAPF”)
ซึงมียอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน จํานวนไม่เกิน 511.00
ล้ านบาท4 โดยเมือ WHART รับโอนสัญญากู้เดิมของ WHAPF ดังกล่าว WHART จะดําเนินการจัดหาวงเงินกู้
ใหม่มาชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF นี ,ทันที โดยจะจัดหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย และ/หรื อ
สถาบันการเงิน ซึง อาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี (รายละเอียดการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะปรากฏในลําดับถัดไป)
(2) หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของ WHAPF ในสัญญาต่างๆ ที WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมี
ผลใช้ บงั คับอยู่ แต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
ทังนี
, , การโอนทรัพย์สินทีมีกรรมสิทธิ]ของ WHAPF ให้ แก่ WHART นัน, สําหรับการโอนสิทธิในทรัพย์สิน จะใช้ วิธีทํา
สัญญาโอนทรัพย์สินระหว่าง WHAPF และ WHART สําหรับการโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อภาระของ WHAPF จะใช้ วิธีทํา
สัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีระหว่าง WHAPF WHART และคู่สญ
ั ญาเดิม ดังนัน, ภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF เสร็ จสิ ,น ทรัพย์สินของ WHART จะ
ประกอบไปด้ วย (1) ทรัพย์สนิ หลักทังหมดของ
,
WHART ทีมีอยู่ในปั จจุบนั (2) ทรัพย์สินหลักทังหมดของ
,
WHAPF และ
(3) ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF (ซึง รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าว
จะปรากฏในลําดับถัดไป)
การโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF ให้ แก่ WHART จะอยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ,
(1) WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ เพิมทุนออกหน่วยทรัส ต์ให้ แก่ WHAPF เพือรองรับการ
แปลงสภาพ WHAPF การกู้ยืมเงิน การลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ อง
รวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของ WHART
(2) สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ WHART เพิมทุนเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือรองรับการแปลงสภาพ
WHAPF
(3) WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์และเรื อง
อืนๆ ทีเกียวข้ อง
(4) การโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ในการแปลงสภาพ WHAPF จะต้ องดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุน
รวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
ทังนี
, , WHART จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF เมือไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของ
อาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี) เพือเป็ นการปกป้องผลประโยชน์
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
4

ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559 WHAPF มีภาระหนี ,กับสถาบันการเงิน จํานวน 580.00 ล้ านบาท ทังนี
, , ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ น
วันทีคาดว่ากองทรั สต์จะเข้ าลงทุน WHAPF จะมีภาระหนี ,กับสถาบันการเงิน คงเหลือประมาณ 511.00 ล้ านบาท โดยอ้ างอิงจาก
แผนการชําระหนี ,ของ WHAPF ตามเงือนไขการชําระคืนหนี ,ของสถาบันการเงิน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

1.4

การออกและส่งมอบหน่วยทรั สต์ ของ WHART ให้ แ ก่ WHAPF และการกํ าหนดอัต ราสับ เปลีย นหน่ว ยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ของ WHART ให้ แก่ WHAPF ในวันโอน
ทรัพย์สินและภาระ เพือแลกเปลียนกับการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF (รายละเอียดการออกและส่งมอบ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART เพือการแปลง
สภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ จะยืนต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ) ทังนี
, , บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรกําหนด
อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562
หน่วยทรัสต์ของ WHART (“อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ”) ซึงปั จจุบนั WHAPF มีหน่วยลงทุน
จํานวนทังสิ
, ,น 939,060,000 หน่วย ดังนัน, จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่ WHAPF
จะมีจํานวนรวม 991,835,172 หน่วย เมือรวมกับจํานวนหน่วยทรัสต์ในปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 972,142,000
หน่วย จะทําให้ มีจํานวนหน่วยทรัสต์รวมทังสิ
, ,น 1,963,977,172 หน่วย ภายหลังการเข้ าทํารายการ
ทังนี
, , อัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ดังกล่าวข้ างต้ น คํานวณจากสูตรดังนี ,

อัตราการสับเปลียน
หน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
(Swap Ratio)

=

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีปรับปรุ งแล้ ว ต่อหน่วยของ WHAPF
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีปรับปรุ งแล้ ว ต่อหน่วยของ WHART

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรั บปรุ งแล้ วต่ อหน่ วยของ WHAPF ตามสูตร มีท ีมาในการ
คํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ WHAPF ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง
: มูลค่าทรัพย์สินให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคา
ประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่าWHART จะเข้ าลงทุน)
หัก
: เงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 1
พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)
หัก
: เงินปั นผลพิเศษทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรั บปรุ งแล้ ว ต่ อหน่ วยของ WHART ตามสูตร มีท ีมาในการ
คํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ WHART ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง
: มูลค่าทรัพย์สินให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคา
ประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก
: เงินปั นผลและเงินลดทุนทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการใน
งวด 16 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)
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ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 รายทีนํามาปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกล่าวข้ างต้ น จะคํานวณด้ วยวิธีรายได้
(Income Approach) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,

ทรัพย์สินของ WHAPF
ทรัพย์สินของ WHART

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที 1 ธันวาคม 2560
ซึงเป็ นวันทีคาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาประเมินโดย
ราคาประเมินโดย
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด บริษัท เซ้ าท์ อีส เอเชีย อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
10,093.00 ล้ านบาท
9,813.00 ล้ านบาท
13,092.00 ล้ านบาท
13,180.90 ล้ านบาท

ทังนี
, , อัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของ
WHART นี , เป็ นอัตราทีกําหนดไว้ เป็ นทีแน่นอน จึงทําให้ จํานวนหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีออกเพือแลกเปลียนกับ
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF เป็ นจํานวนแน่นอนเช่นเดียวกัน จะไม่ผนั แปรตามมูลค่าทรัพย์ สินและภาระของ
WHAPF ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ ในขณะทีการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ทีจะโอนให้ แก่
WHART พิจารณาจากข้ อมูลทางบัญชี ล่าสุดของ WHAPF และ WHART ก่อนวันโอนทรั พย์ สินและภาระ ทังนี
, ,
ภายหลังการเข้ าทํารายการแปลงสภาพ WHAPF ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จะถูกบันทึกบัญชีเข้ ารวมกับงบ
การเงินของ WHART ตามมาตรฐานบัญชีเกียวกับการซื ,อทรัพย์สนิ โดยจะบันทึกมูลค่าทรัพย์สนิ และภาระทีรับโอนจาก
การเข้ าทํารายการเท่ากับมูลค่าสิง ตอบแทน อันประกอบด้ วยหน่วยทรัสต์ที WHART ชําระให้ แก่ WHAPF โดยส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีออก กับสินทรัพย์อืนนอกเหนือจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และหนี ,สินของ WHAPF จะ
เป็ นมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีบนั ทึกในงบการเงินของ WHART ดังนัน, จากการบันทึกบัญชีของ WHART
จะมีผลกระทบกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินของ WHART กล่าวคือ มีรายการทรัพย์สินทีลงทุนเพิมขึ ,น ภาระ
หนี ,สินเพิมขึ ,นจาการรับโอนภาระ และทุนจดทะเบียนเพิมขึ ,นจากการออกหน่วยทรัสต์เพือเป็ นสิงตอบแทนในการเข้ าทํา
รายการ หากแต่จะไม่มีผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) หรื อความนิยมติดลบ (Negative goodwill)
และจะไม่มีผลกระทบกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ WHART จากการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลัง
จากการเข้ าทํารายการ ทรัพย์สินหลักทังหมดภายใต้
,
WHART รวมถึงทรัพย์สินหลักทีรับโอนจาก WHAPF จะถูก
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงจะต้ องมีการตรวจสอบหรื อสอบ
ทานมูลค่าประจําปี จึงอาจส่งผลให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุน เมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินทีบนั ทึกบัญชีภายหลัง
การเข้ าทํารายการดังกล่าว
1.5

การเลิกกองทุนรวม WHAPF การชําระบัญชี และการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ : ก่อนวันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษ จํานวน 64,000,000 บาท ให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของ WHAPF ซึง เป็ นเงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่ายได้ จากสภาพคล่องของ WHAPF (ทังนี
, , การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะขึ ,นอยู่กบั ความเป็ นไปได้ ของการแปลงสภาพ WHAPF) และภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของ
WHAPF ให้ แก่ WHART เสร็ จสิ ,นแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF จะดําเนินการเลิกและชําระบัญชีกองทุนรวม
WHAPF โดยในขันตอนนี
,
, ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของ WHART ที WHAPF ได้ มาจากการโอนทรัพย์สินและ
ภาระของ WHAPF ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ทีได้ ระบุไว้ ในข้ างต้ น
ทังนี
, , ผู้ถือหน่วยลงทุนทีจะได้ รับสิทธิ สบั เปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชือปรากฏใน
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ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิในการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึง อาจมีรายชือแตกต่างจาก
รายชือผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF จากนันบริ
, ษัท
จัดการกองทุนรวม WHAPF จะประกาศวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ล่วงหน้ า 14 วัน และจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ หยุดพักการซื ,อขายหน่วยลงทุนของ WHAPF
ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะหยุดพักการซื ,อขายหน่วยลงทุนของ WHAPF
ต่อเนืองไปจนถึงวันทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของ WHART ที
ออกให้ เนืองจากการแปลงสภาพ WHAPF เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใกล้ เคียง
ที สุด และหากมี ห น่ว ยทรั ส ต์ เ หลื อ จากการสับ เปลี ย นที ไม่ส ามารถจัด สรรให้ เ ป็ น จํ า นวนเต็ ม ผู้ชํ า ระบัญ ชี จ ะนํ า
หน่วยทรัสต์ทีเหลือดังกล่าวไปจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ WHA ซึงเป็ นราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที 31
มกราคม 2560) ที ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ต่อ หน่ว ยของ WHART ซึ ง ใช้ ใ นการคํ า นวณอัต ราการสับ เปลีย นหน่ว ยลงทุน กับ
หน่วยทรัสต์ และนําเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ไปชําระค่าชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF หากมีเหลือจะ
โอนให้ แก่ WHART ต่อไป
ทังนี
, , การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ WHAPF เพือการแปลงสภาพ WHAPF จะไม่มีการรับซื ,อหน่วยลงทุนของ WHAPF
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าร่วมประชุมและคัดค้ านการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แต่อย่างใด
1.6

การเพิกถอนหน่วยลงทุนของ WHAPF และการขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ : เมือบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ดําเนินการเลิกกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีแบ่งหน่วยทรั สต์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุน
ของ WHAPF จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการขอจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง จะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHAPF เพือรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF

ในกรณีทีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF ไม่สามารถดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีขยายให้ เกียวกับการยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
การแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมายบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่เข้ าทําการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF และไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
ทังนี
, , ขันตอนสรุ
,
ปของการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ ปรากฏ
ตามแผนภาพด้ านล่าง
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ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ WHART

ผู้ถือหน่ วยลงทุน WHAPF
เลิ กกอง WHAPF

3 กระจายหน่วยทรัสต์ WHART ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน WHAPF

4

WHAPF โอนทรัพย์สินและภาระให้ WHART
1
WHART

WHAPF
2
ทรัพย์ สิน WHAPF

ทรัพย์ สิน WHART
ออกหน่วยทรัสต์ WHART
เพือ แลกกับทรัพย์สินและ
ภาระของWHAPF

ลงทุนในทรัพย์สินใหม่
จํ านวน 4 โครงการ
ทรัพย์ สินใหม่

2.

การลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF

เมือ WHART ได้ รับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพแล้ ว WHART มีแผนทีจะลงทุนในทรัพย์สิน
เพิมเติมทันที โดยทีทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA จํานวน 4 รายการ มูลค่าลงทุนรวมทังสิ
, ,น
ไม่เกิน 3,090.00 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและค่าทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ซึงจะชําระในวันที WHART
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม) นอกจากนี , สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง มีคา่ เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ซึงจะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า
โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้ อง) โดยราคาเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาประเมินตําสุดของอสังหาริ มทรัพย์ทีได้ จากการประเมินของผู้
ประเมินราคาอิสระ เกินร้ อยละ 10.00 (รายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สินของกลุม่ WHA ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1.3 และ
เอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ,)
ทังนี
, , เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ จะประกอบด้ วย
(1) เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึงเป็ นวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท
โดยนําทรัพย์สนิ ทีจ ะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางรายการ ไป
เป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น
o จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิการเช่าและสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิ มเติมและทรัพย์สินของ
WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
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(2)

o สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอน
มาจาก WHAPF
เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สิน ซึงได้ รับโอนจากกลุม่ WHA และของทรัพย์สินของ WHART
ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF รวมจํานวนประมาณ 250 ล้ านบาท โดยผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการกําหนด
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใดๆ อาทิเช่น การกําหนดจํานวนเงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริ การทีจะนํามาใช้ เป็ นเงินทุน การ
กําหนดโครงการที WHART จะนําเงินมัดจําตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง, และ/
หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ รายละเอียดของการนําเงินประกันการเช่าและ
การบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพ

ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
สรุ ปทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
ทรัพย์ สินของกลุ่ม
WHA
1 โครงการ WHA
ชลหารพิจิตร
กม.31

ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน

o สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดินรวม 2 โฉนด เนือ, ทีรวม 50 – 0 – 46.25
ไร่ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั ที WHART เข้ าลงทุน
พร้ อมคํามัน ของ WHA ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
o สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 47,253.00* ตร.ม. พื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซ
,
ล่าร์ เซลล์) รวมประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าลานจอด
รถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร** พร้ อมสิ งปลูกสร้ างและ
ทรั พ ย์ สิ น อื น ๆ ของโครงการ มี กํ าหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี
นับตัง, แต่วันที WHART เข้ าลงทุน พร้ อมคํามันของ WHA ให้ สิทธิ
WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
หมายเหตุ
* ทัง, นี , พื น, ที ที ป รากฏตามสั ญ ญาเช่ า กั บ ผู้ เช่ า ปั จ จุ บัน อยู่ ที
ประมาณ 47,221.00 ตร.ม. เนืองจากการต่อรองทางการค้ าใน
การทําสัญญาเช่า นอกจากนี , พื ,นทีเช่าในบางอาคารมีการตก
ลงในเงื อนไขสัญ ญาเช่าก่อ นการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทําให้
เกิดความแตกต่างระหว่างพืน, ทีเช่าอาคารและพืน, ทีเช่าตาม
สัญญา โดยการประเมินราคาทรั พย์สินคํานวณจากพืน, ทีเช่า
ตามสัญญา คือ 47,221.00 ตร.ม.
** พื ,นทีดงั กล่าวเป็ นพื ,นทีทีผ้ เู ช่ารายหนึงในโครงการมีสิทธิใช้ เป็ น
ลานจอดรถ เนืองจากการต่อรองทางการค้ าในการทําสัญญา
เช่า ทังนี
, , ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวมคํานวณพื ,นที
เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.นี ,
o กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืน
ทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและ
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ

ทีตงั 4
ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี
สมุทรปราการ

เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
WHA
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ทรัพย์ สินของกลุ่ม
WHA

2 โครงการ WHA
บางนาตราด กม.
19 Phase 2 2
3 โครงการ WHA
ลําลูกกา 3

ลักษณะทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุน

o
o
o
o
o

4 โครงการ
Omada 3/4

หมายเหตุ

ทีตงั 4

หมายเหตุ เนืองจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA ชล
หารพิ จิ ต ร กม. 3 มี ร ะบบดัง เพลิ ง ที เ ชื อ มต่ อ กับ เครื องปั ม นํ า,
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึง WHA เป็ นเจ้ าของ และมิได้ โอนให้ แก่
WHART ดังนัน, ในเวลาที WHART เข้ าลงทุน WHART จะขอให้
WHA ยังคงเชือมต่อเครื องปั มนํ ,าดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบ
ดับเพลิงใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีดินพร้ อม
สิงปลูกสร้ าง
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน (อาคาร C และ M) ตําบลบางโฉลง
พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 14,099.56 ตร.ม.
อําเภอบางพลี
]
กรรมสิทธิในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
สมุทรปราการ
]
กรรมสิทธิทีดนิ 1 โฉนดเนื ,อทีดนิ รวมประมาณ 12 – 2 – 50.50 ไร่
อําเภอลําลูกกา
]
กรรมสิ ท ธิ ใ นอาคารโรงงาน ห้ อ งเย็ น และสํ า นัก งาน พื น, ที เ ช่ า จังหวัดปทุมธานี
อาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตร.ม. และพืน, ทีเช่าลานจอดรถ
รวมประมาณ 4,124.00 ตร.ม.
กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ

o กรรมสิทธิ]ทีดนิ รวม 2 โฉนดเนื ,อทีดนิ รวมประมาณ 25 – 3 – 32.4 ไร่
นิคม
o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน พื ,นทีเช่าอาคารเฟส 1 อุตสาหกรรม
รวมประมาณ 16,469.00* ตร.ม.
อมตะ ซิตี ,
o กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ
ตําบลมาบยาง
, , พื ,นทีทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยู่ พร อําเภอปลวก
หมายเหตุ * ทังนี
แดง จังหวัด
ทีประมาณ 15,568.79 ตร.ม. เนื องจากการต่อรองทางการค้ าใน
การทําสัญญาเช่า นอกจากนี , พื ,นทีเช่าในบางอาคารมีการตกลง
ระยอง
ในเงือนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทําให้ เกิดความ
แตกต่างระหว่างพื ,นทีเช่าอาคารและพื ,นทีเช่าตามสัญญา โดยการ
ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น คํ า นวณจากพื น, ที เ ช่ า ตามสัญ ญา คื อ
15,568.79 ตร.ม.

เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน

WHA

บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ ,ง จํากัด
(WHA ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ
100.00)
บริ ษัท แวร์ เฮาส์
เอเซีย อะไลแอนซ์
จํากัด (WHA ถือ
หุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 100.00)

- ข้ อมูลเพิมเติมของทรัพย์สินกลุ่ม WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม และมูลค่าทรัพย์สินทีประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ,
1
ปัจจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานและพื ,นทีเช่าหลังคาโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบ
เต็มจํานวนพื ,นที ทังนี
, , WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3
ปี สําหรั บพืน, ทีเช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และ 25 ปี สําหรั บพืน, ทีเช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลที
เกียวโยงกันกับ WHA ในการทีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่
วันที WHART เข้ าลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าที WHA ชํ าระค่าเช่าหลังคาให้ แ ก่ WHART ณ
ขณะนัน, ๆ และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ ูเช่ารายอืนมาเสนอให้ แก่ WHART (ถ้ ามี) เมือ WHA และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าทีการ
ชําระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป นอกจากนี , สําหรับอาคาร E1 (บางส่วนซึง มีขนาดพื ,นทีเช่าประมาณ
1,598 ตร.ม.) ในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ซึง มีผ้ ูเช่าอยู่ในปั จจุบนั มีสญ
ั ญาเช่าฉบับทีจะครบกําหนดอายุ
การเช่าในวันที 31 ธันวาคม 2560 หากครบกําหนดอายุการเช่าดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร E1 ไม่เช่าอาคารต่อ หรื อ
อยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื อ ต่อ อายุการเช่า แต่ผ้ ูเช่ายังไม่ชําระค่าเช่า WHA จะชํ าระค่าเช่าสํ าหรั บช่วง
ระยะเวลาหลังจากครบกําหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชําระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ ไม่เกิน 3
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3

4

ปี นบั แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
ปั จจุบนั WHAPF เป็ นผู้เช่าช่วงทีดินในโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 และให้ WHA ใช้ ทีดินในโครงการดังกล่าว
เพือเป็ นทีตงอาคาร
ั,
C และอาคาร M ดังนันเมื
, อ WHART รับโอนทรัพย์สินและภาระจาก WHAPF แล้ ว WHART จะเป็ น
ผู้มีสิทธิการเช่าช่วงในทีดินดังกล่าว นอกจากนี , ปั จจุบนั พื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA บางนา
ตราด กม.19 ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื ,นที ทังนี
, , WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีที
ยังไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
ปัจจุบนั แม้ โครงการดังกล่าวมีผ้ เู ช่าครบเต็มจํานวนพื ,นทีแล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามี
พื ,นทีทียงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื ,นที WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
การลงทุนของ WHART ในโครงการ Omada WHART จะต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขของสัญญาเช่าฉบับเดิมระหว่าง WAA
และบริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชันแนล (ไทยแลนด์) จํากัด (“ผู้เช่า”) ซึง WAA ได้ ตกลงยินยอมให้ ผ้ ูเช่าสามารถ
ดําเนินการก่อสร้ างอาคารบนทีดินทีเช่าหรื อ ต่อเติมทรั พย์สิน ทีเช่าเพือ ใช้ ประโยชน์ในทรั พย์สินทีเช่าเพือ ขยายพืน, ที
คลังสินค้ าเพิมเติมในบริ เวณทีดินทีเช่าซึงเป็ นส่วนหนึงของทรั พย์สินทีจะซื ,อจะขาย โดยผู้เช่าอาจให้ WHA เป็ นผู้
ก่อสร้ างและต่อเติมและให้ ผ้ เู ช่าเช่าอาคารและส่วนต่อเติมดังกล่าวก็ได้ อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมนันจะ
,
ไม่ถือเป็ นส่วนควบของทีดนิ ซึง เป็ นทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย ดังนัน, WHART รับโอนทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวมาแล้ ว
จะผูกพันตามเงือนไขดังกล่าว อย่างไรก็ดี และเมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ WHART อาจจะพิจารณาเข้ าลงทุนเพิมเติมใน
อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างดังกล่าวในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้ าลงทุน
เพิมเติมนัน, WHART จะคํานึงถึงประโยชน์ของ WHART เป็ นสําคัญ ทังนี
, , การลงทุนเพิมเติมในอาคารทีก่อ สร้ าง
เพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคารคลังสิ นค้ าดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด
นอกจากนี , หาก WHART ปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิมเติมดังกล่าว ผู้เช่ายังจะสามารถใช้ ประโยชน์ในอาคารทีก่อสร้ าง
เพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างเพิมเติมได้ ทังนี
, , เมือครบอายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมือมีการเลิกสัญญา
เช่าก่อนครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ามีหน้ าทีรือ, ถอนอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคาร/สิงปลูกสร้ างและทํา
ทรัพย์สินทีเช่าให้ อยู่ในสภาพเดิมก่อนการส่งมอบ

นอกจากนี , WHAREM มีความประสงค์ทีจะแต่งตัง, WHA ซึง เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHAREM (WHA ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ใน WHAREM) และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ รายหนึงของ WHART (ณ วันที 14 มิถุนายน 2560 WHA ถือหน่วยทรัสต์
WHART ร้ อยละ 15.00)) รวมทังเป็
, นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ในปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับ
ทรัพย์สินที WHART จะลงทุนเพิมเติมครัง, นี , โดยค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั , WHA จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) จาก WHART ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรั ส ต์ (NAV) ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง, ทรั ส ต์ และกรณี ที ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ม อบหมายให้ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอืนทีมิได้ มาจากผู้บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ บุค คลที เ กี ย วโยงกัน กับ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้ าง5
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ WHART ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนี , อยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ,

5

ทัง, นี , ค่าธรรมเนี ยมผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใช้ เกณฑ์ คํ า นวณเช่ น เดี ยวกัน กับเกณฑ์ใ นการคํ า นวณค่าธรรมเนี ยมผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง, แรก การลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 2 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับ กรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตรา
ร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
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WHA WVH และ WAAได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจําเป็ น) ของบริ ษัทตน
ในการให้ เช่าและขายทรัพย์สนิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดําเนินการใดๆ เพือให้ ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
ดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย WHART แล้ ว
2. ไม่มีประเด็นทียงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง ผู้จดั การกองทรัสต์
จะเปิ ดเผยความเสีย งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3. ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิมทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อืนๆ ทีเกียวข้ อง
4. เมือ WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF การกู้ยืมเงินของ WHART และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องเพือลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าว รวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของ WHART
5. การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ในการแปลงสภาพ WHAPF แล้ วเสร็ จภายในวันที 31
ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไป
ตามกฎหมาย
ทังนี
, , WHART จะรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF เมือไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อ
โรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี) เพือเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
3.

การกู้ยมื เงินของ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART เพือการลงทุนใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนีเ4 งินกู้ตามสัญญากู้ของ WHAPF ที WHART รั บโอนจากการแปลง
สภาพ WHAPF

สืบเนืองจากการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมดังที
กล่าวมาข้ างต้ น WHAREM ประสงค์จะเข้ ากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึงอาจกู้จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ/
หรื อสถาบันการเงิน ซึง อาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสันประมาณไม่
,
เกิน 4,061
ล้ านบาท ประกอบด้ วย (1) วงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท เพือลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
(2) วงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 511 ล้ านบาท เพือชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ที WHART จะรับ
โอนมาจาก WHAPF และ (3) วงเงินกู้ระยะสันจํ
, านวนประมาณไม่เกิน 250 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที
WHART จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การทีนําไปลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ซึงเมือรวมกับเงินกู้ภายใต้
สัญญากู้ยืมเงินเดิมที WHART ได้ เข้ าทํา ภาระหนี ,เงินกู้ของ WHART จะมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์ภายหลังการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, นี ,
การกู้ยืมเงินดังกล่าว WHAREM จะนําทรั พย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินหลักของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART
ทังหมดหรื
,
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ได้ แก่
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การจํานองทรัพย์สินหลักของ WHAPF ที WHART จะได้ รับจากการแปลงสภาพ WHAPF ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
และ/หรื อการโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน
การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ ว ม
การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าทีมีอายุมากกว่า 3 ปี
การจดทะเบียนสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อกรมธรรม์ประกันภัย เป็ น หลักประกันทางธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ
หลักประกันการกู้ยืมอืนๆ ตามทีผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกันกําหนดเพิมเติมในสัญญากู้ยืมเงิน

ทังนี
, , ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใดๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที
เกียวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ อาทิเช่น จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี ,ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน การเจรจาเข้ าทํา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เกียวกับการกู้ยืมเงิน
รวมถึงการแต่งตัง, และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสําเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพือการแปลงสภาพ
WHAPF และลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมของ WHART ภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF
4.

ข้ อเสนอแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทํา
การสําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม

ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ให้ มีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับลงวันที 12 ธันวาคม 2557 ฉบับลงวันที 29
ธันวาคม 2558 และฉบับลงวันที 7 ธันวาคม 2559 ระหว่าง WHART และ WHA ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญา
(อันได้ แก่ WHA) เกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ WHA บางนาตราด กม. 23 โครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม. 4 โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง, นี , โดยจะเพิมเติมเงือนไข “การให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA สามารถ
เช่าหลังคาได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํา
กว่าอัตราค่าเช่าที WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่าราย
อืนเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี , เมือ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ใช้
สิทธิ ในการเช่าหลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า ดังกล่าวแล้ ว หน้ าทีการชําระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้
สัญญาตกลงกระทําการจะสิ ,นสุดลง” ลงในสัญญาตกลงกระทําการแต่ละฉบับดังทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ซึงการเพิมเติมเงือนไข
ดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมความคล่องตัวแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการพิจารณาให้ เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ
ดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ในอนาคตได้ โดยมิต้องนําการเข้ าทํารายการดังกล่าวซึงถือเป็ นการทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงมีขนตอน
ั,
และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ (รายละเอียดข้ อแก้ ไขเพิมเติมในสัญญาตกลงกระทําการแต่ละฉบับ ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1
ของรายงานฉบับนี ,)
ทังนี
, , การอนุมตั ิวาระการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ แผนการแปลงสภาพ การรับโอนทรัพย์สินและภาระ
ของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้ WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าประชุม สําหรับการอนุมตั ิวาระการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF และวาระแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ)
ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรั บทรั พย์ สินทีจ ะลงทุนเพิมเติ มในครั ง, นี , ต้ องได้ รับอนุมัติ จ ากทีประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สําหรับวาระการกู้ยืมเงินของ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน เพือการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนี ,เงินกู้ตามสัญญากู้ของ WHAPF ที WHART รับโอนจากการแปลงสภาพ WHAPF
เนืองจากอาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทําทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของ WHART กับทรัสตี (กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี) ดังนัน, มติทีประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระดังกล่าวจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกิน
กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือ
หน่วยทรั สต์ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํ านวนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทงั , หมด ทัง, นี , จํ านวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
,
WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกจากนี , เนืองจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี , (1) การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART
เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF และการกู้ยืมเงินของ
WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART และ (2) การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังกองทรั
,
สต์
WHART เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมนัน, เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการแปลง
สภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึงเป็ นเรื องทีเกียวข้ องและเป็ น
เงื อนไขของกันและกัน ดังนัน, หากเรื อ งใดเรื องหนึง ในข้ อ (1) – (2) ข้ า งต้ นไม่ได้ รั บการอนุมัติ จากที ประชุมวิสามัญผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1 /2560 ให้ ถือว่าวาระทีได้ รับการอนุมตั ิไปก่อนหน้ าได้ ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระ
อืนเพือให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART พิจารณาต่อไป
อีกทังเนื
, องจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิของทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1 /2560 ในข้ อ (1) และ (2)
ข้ างต้ น กับวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิ ที (1) – (5) ของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 นัน, เป็ นวาระที
เกียวกับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึงเป็ นวาระที
เกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ดังนัน, หากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 ไม่อนุมตั ิเรื องใดเรื อง
หนึงตามวาระที (1) – (5) จะไม่มีการนําเสนอเรื อง (1) – (2) ข้ างต้ นให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที
1/2560 พิจารณา
สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการเข้ าทํารายการ
ตามที WHAREM ได้ แต่งตังที
, ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกียวกับ ความสมเหตุสมผลในการที
WHART จะมีการเพิมทุนเพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลง
สภาพ ความเป็ นธรรมของอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุน WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของ WHART และเงือนไขการรองรับการ
แปลงสภาพ WHAPF รวมทังให้
, ความเห็นเกียวกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF (ซึง เป็ น
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA) การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับ
การกู้ยืมเงินของ WHART และข้ อเสนอแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญา
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ตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการนัน, จากการ
วิเคราะห์ของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไข
ของการเข้ าทํารายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทํารายการต่างๆ ดังนี ,
o การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ ท รี องรับการแปลงสภาพ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแปลงสภาพ WHAPF มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. WHART ได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน
เนืองจากทรัพย์สินของ WHAPF ปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) เฉลียอยู่ทีร้อยละ 96.97 (รวมพื ,นที
ั ญาเช่าจะสิ ,นสุดลงก่อนวันที 1
เช่าคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีอยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมทีอายุสญ
ธันวาคม 2560) ประกอบกับสินทรัพย์ดงั กล่าวมีข้อได้ เปรี ยบด้ านทีตงั , ซึงตังอยู
, ่ในบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสาํ คัญแห่งหนึง ของประเทศ ทําให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด และ
ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากทรั พย์ สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณี
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะ
ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ในอนาคต
2. ภายหลัง WHART รับโอนทรัพย์สินจาก WHAPF จะช่วยให้ ทรัพย์สินเพิมความหลากหลายและ/หรื อกระจายตัวใน
หลายด้ าน ทังจั
, งหวัดทีตงของทรั
ั,
พย์สิน กลุม่ อุตสาหกรรมของผู้เช่า จํานวนผู้เช่าทีเพิมขึ ,น และรู ป แบบหรื อชนิดของ
อาคาร ซึง เป็ นแนวทางหนึง ทีจะช่วยกระจายความเสีย งในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ WHART ในอนาคต
3. ทําให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิมขึ ,น ซึงอาจช่วยเพิมความ
เชือมัน และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,น
นัน, เป็ นปั จจัยหนึง ทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
4. ภายหลังการรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF จะทําให้ WHART มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิเพิมขึ ,น ขณะทีอตั ราส่วนการกู้ยืม
เงินจะลดลง ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ เพิมเติมเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
กลุม่ WHA ตามแผนงานทีวางไว้
5. ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการได้ รับโอนทรัพย์สินของ WHAPF
และการเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน เท่ากับร้ อยละ 0.72 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการ
การแบ่งส่วนทุน 0.08 บาทต่อหน่วย) ซึงสูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ เพิมเติม (พิจารณา
, ซึง จะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี
รายได้ จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
แรก ทีร้อยละ 0.70 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.09 บาทต่อหน่วย)
6. อัตราสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์
ของ WHART อยู่ในช่ว งอัตราสับเปลี ยนทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระด้ วยวิธีปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชี
(Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระซึงมีอตั ราเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ
1.0250 – 1.1785 หน่วยทรัสต์(รายละเอียดการประเมินอัตราสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ของทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
7. เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดของร่ างสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการโอนและรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF
ให้ แก่ WHART ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART ให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินซึงมีสภาพเป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกัน
26

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทังเป็
, นเงือนไขปกติของการซื ,อขายทรัพย์สิน ทีค่สู ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึง
เงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น กําหนดให้ WHAPF ต้ องโอนทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิและหน้ าที
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ และเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าให้ แก่ WHART ในวันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. การเพิมทุนและเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวน 991,835,172 หน่วย ให้ แก่ WHAPF เพือเป็ นค่าตอบแทนการรับโอน
ทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF นัน, จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ WHART ในด้ านสัดส่วนการถือหน่วย
(Control Dilution) ประมาณร้ อยละ 50.50
2. ความเสียงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ WHAPF ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ซึงอาจ
เกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมที
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ หรื อจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ช้า ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขทีด้อย
ลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมิได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHAPF ตามเป้าหมายทีวางไว้
3. WHART มีภาระกู้ยืมเงินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ยกับสถาบันการเงินเพิมมากขึ ,น จากการรับโอนภาระหนี ,ของ WHAPF ที
มีกบั สถาบันการเงิน ซึงจะมียอดหนี ,คงค้ าง ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนจํานวน 511.00 ล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว WHART จะได้ รับโอนทรัพย์สินของ
WHAPF ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนืองให้ แก่ WHART ต่อไปในอนาคต ประกอบกับร่างข้ อเสนอเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินที WHART จะใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF นัน, เป็ น
วงเงินกู้ระยะยาว 5 ปี ทีมีเงือนไขการชําระคืนเงินต้ นในวันครบกําหนดสัญญาเงินกู้ (ขณะทีสญ
ั ญากู้เดิมของ WHAPF
กําหนดให้ แบ่งชําระคืนเงินต้ นในจํานวนและระยะเวลาทีกําหนด) ดังนัน, ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า WHART จะ
มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ของ WHAPF จากการแปลงสภาพ (กรณีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุนในครั ง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) ในจํ านวนเพียงพอต่อการชําระ
ดอกเบี ,ยและชําระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ดังกล่าวได้
4. ความเสีย งจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่าของทรัพย์สนิ บางโครงการของ WHAPF ซึงให้ สิทธิผ้ เู ช่าเลือกซื ,อทรัพย์สินทีเช่า
(Pre-Emptive Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุดปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุในสัญญา โดย
กรณีผ้ เู ช่าใช้ สทิ ธิในอนาคต WHART อาจได้ รับผลกระทบกรณีเงินที WHART ได้ รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวน้ อย
กว่าหรื อมากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุนในครัง, นี ,
5. ความเสีย งกรณีเงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ เช่น ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF หรื อ
WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการครัง, นี , การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ขยายออกไปตามกฎหมาย เป็ นต้ น หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงาน
ของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผลให้ การแปลงสภาพของ WHAPF และการรับโอน
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ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่สามารถเกิดขึ ,นได้ ตามแผนงานทีวางไว้ และทําให้ WHART ต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการครัง, นี ,โดยสูญเปล่า
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงือนไขในการเข้ าทํารายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF มี
ประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนืองจากทรัพย์สินที
จะลงทุนดังกล่าวปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) เฉลียร้ อยละ 84.76 (ไม่รวมพื ,นทีเช่าหลังคา) และ
,
าร์ เซลล์) ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที
สําหรับอาคารคลังสินค้ าและพื ,นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรับติดตังแผงโซล่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี
สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ประกอบกับสินทรัพย์ดงั กล่าวมีข้อ
ได้ เปรี ยบด้ านทีตงั , ซึง ตังอยู
, ใ่ นบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสําคัญแห่งหนึง
ของประเทศ ทําให้ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด และทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การจากทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณีทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy
Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ใน
อนาคต
2. ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการได้ รับโอนทรัพย์สินของ WHAPF
และการเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน เท่ากับร้ อยละ 0.72 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการ
การแบ่งส่วนทุน 0.08 บาทต่อหน่วย) ซึงสูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ เพิมเติม (พิจารณา
รายได้ จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
, ซึง จะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี
แรก ทีร้อยละ 0.70 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.09 บาทต่อหน่วย)
3. ทําให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิมขึ ,น ซึงอาจช่วยเพิมความ
เชือมัน และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,น
นัน, เป็ นปั จจัยหนึง ทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
4. ราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ทีไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคายุติธรรมของทรัพย์สินทีประเมินโดย
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 2,918.35 – 3,375.57 ล้ านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายุติธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
5. เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดของร่ างสัญญาทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ ได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ซึง มีสภาพเป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกัน และเอื ,อให้ WHART ได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ และ/หรื อเป็ นเงือนไขปกติทวั ไปของการซื ,อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ น
เงือนไขทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA ตกลง
ชําระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ,นทีเช่าหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน การให้ สทิ ธิ WHART สามารถ
บอกเลิกสัญ ญาได้ ก่อนวันจดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ] กรณี พบว่าทรั พย์ สินทีจะซื อ, ขายได้ รั บความเสีย หายอย่างมี
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นัยสําคัญ WHA ตกลงจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ างของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 แก่ WHART เพือเป็ น
หลักประกันการให้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นต้ น อีกทัง, เงือนไขสําคัญมี
ความคล้ ายคลึงกันหรื อกําหนดขึ ,นโดยใช้ หลักการเดียวกันกับเงือนไขในสัญญาซื ,อขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการ
เข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมในการเพิมทุนครัง, ที 1 และครัง, ที 2
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพื อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. ทําให้ WHART มีภาระกู้ยืมเงินและค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ,ยกับสถาบันการเงินเพิมขึ ,น เนืองจากแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เพือใช้
ซื ,อทรัพย์สินของกลุ่ม WHA และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ทังนี
, , กรณี WHART กู้ยืมเงินสูงสุดตามมติคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ทีไม่เกิน 3,811 ล้ านบาท เพือ
ใช้ ชําระค่าทรัพย์สินของกลุม่ WHA และชําระคืนหนี ,ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF (Refinance) WHART จะมีเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิ นเพิมขึน, มาอยู่ทีประมาณ 7,779.65 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนเงิ นกู้ยืม ต่อสินทรั พย์ รวม
ประมาณร้ อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายหลังการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ซึงไม่เกินกว่าข้ อปฎิบตั ิทางการเงิน (Financial Covenants) ของสัญญาเงินกู้
ของทรัสต์ ซึง กําหนดให้ ผ้ กู ้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ยต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี เมือพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานใน
อนาคตของ WHART ภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ของ WHAPF จากการแปลงสภาพและการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
กลุม่ WHA แล้ ว (กรณีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุนในครัง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) คาดว่า
WHART จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบี ,ยและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้
2. ความเสีย งกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ WHA ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ ตามแผนงานที
วางไว้ ซึง อาจเกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่สําหรับ
ทรัพย์สนิ ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA ภายหลังสิ ,นสุดระยะเวลาเช่า 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สําหรับพื ,นที
เช่าหลังคาไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขที
ด้ อยลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมิได้
รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายทีวางไว้
3. ความเสียงจากการขาดประโยชน์ในการให้ เช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 อีก 30 ปี ภายหลังจากสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก 30 ปี ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็
ตาม อย่างไรก็ดี เนืองจาก WHA ตกลงจะนําทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 มาจํานองเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของ WHA ทีให้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าแก่ WHART ซึง กรณีที WHA ผิด
สัญญาดังกล่าว WHART จะได้ รับค่าชดเชยสูงสุดเท่ากับความเสียหายทีไม่ได้ รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า ดังนัน,
เงือนไขตามสัญญาจํานองดังกล่าวจึงช่วยลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ ,นต่อ WHART ได้ ในระดับหนึง
4. ความเสียงจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่าของโครงการ Omada ซึงให้ สิทธิผ้ เู ช่าเลือกซื ,อทรัพย์สินทีเช่า (Pre-Emptive
Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุดปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุในสัญญา โดยกรณีผ้ เู ช่าใช้
สิทธิ ในอนาคต WHART อาจได้ รับผลกระทบกรณี เงินที WHART ได้ รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวน้ อยกว่าหรื อ
มากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุนในครัง, นี ,
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5.

ความเสีย งกรณีเงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ เช่น ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF หรื อ
WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการครัง, นี , การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ขยายออกไปตามกฎหมาย เป็ นต้ น หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงาน
ของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผลให้ การแปลงสภาพของ WHAPF และการรับโอน
ทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART รวมทังการเข้
,
าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ไม่สามารถเกิดขึ ,นได้
ตามแผนงานทีวางไว้ และทําให้ WHART ต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องโดยสูญเปล่า
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงือนไขในการเข้ าทํารายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ า ลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART
จะลงทุนเพิมเติม มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน ของกลุ่ม WHA ทีจะเข้ าลงทุนเพิมเติมในครัง, นี ไ, ด้ ต่อเนืองและมี
ประสิทธิ ภาพต่อไปในอนาคต ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมายทีวางไว้
เนื อ งจาก WHA มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี ย วชาญในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บ ริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี
2. มีความคล่องตัวในการประสานงานและการดําเนินการต่างๆ เพือร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังหมดของ
,
WHART
ภายหลังการเข้ าทํารายการ มากกว่าเมือเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนืองจากประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงทีผา่ นมา
3. ข้ อกําหนดในร่ างสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ อย่างราบรื นทันทีภายหลังการเข้ าทํารายการ อีกทังเป็
, น
ข้ อกําหนดทีจะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพือประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์ นอกจากนี , เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดที เหมือนกับสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สนิ ที WHART เข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 เมือเดือนธันวาคม 2558 และการเพิมทุนครัง, ที 2 เมือเดือน
ธันวาคม 2559 ขณะทีอ ตั ราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที จะเรี ยกเก็บกับ
WHART ครั ง, นี , กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อืนและค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ คือ อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงือนไขการว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการ
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ดําเนินงานของ WHA ในการทําหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันดังกล่าว
จะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการกําหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์
และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึง การดําเนินการต่างๆ ทีกล่าวมานี ,เป็ นแนวทางหนึง ทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ า
ทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ และเงือนไขในการเข้ าทํา
รายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ที WHART จะลงทุนเพิมเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติ
การเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การกู้ยมื เงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของ WHART
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบัน
การเงินซึง อาจเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกับทรัสตี มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. เงือนไขสําคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีซึง WHAREM ได้ รับใน
ปั จจุบนั เช่น อัตราดอกเบี ,ย ลักษณะการชําระเงินต้ น อายุเงินกู้ หลักประกัน ไม่ด้อยกว่า และเป็ นเงือนไขทัว ไปเมือ
เทียบเคียงกับเงิ นกู้ยืมของกองทรั สต์ อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิ จใกล้ เคียงกับ WHART (อ้ างอิงตามข้ อมูลที
เปิ ดเผยในสาธารณะ) และคล้ ายคลึงกับเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีสาํ หรับการเข้ า ลงทุน
ในทรัพย์สนิ ครัง, ที 2 ของ WHART ทีผา่ นมา (การเปรี ยบเทียบเงือนไขต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมในครัง, นี ,กับเงินกู้ยืมของ
WHART สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครัง, ที 2 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที
คล้ ายคลึงกัน ปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ 2.2.3 ของรายงานฉบับนี ,)
2. เป็ นทางเลือกช่วยให้ WHARTมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA และนําไปชําระ
คืนหนี ,ของ WHAPF ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ทีมีต่อสถาบันการเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาทีวางไว้
โดยการเจรจาและ/หรื อการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคล
เกียวโยงกับทรัสตีในครัง, นี ,อาจมีความราบรื นและรวดเร็ วกว่าสถาบันการเงินอืนที WHART ไม่เคยทําธุรกรรมร่วมมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซึง จะเป็ นผู้กระทําการในฐานะกองทรัสต์ ในการพิจารณาเลือกข้ อเสนอ
เงินกู้ยืม และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมทีเป็ นข้ อเสนอจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียว
โยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมือเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนี ,ซึง เป็ นสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนืองจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยียงผู้มีวิ ชาชีพ เพือ
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง อีกทัง,
ประโยชน์ทีดีทีสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพือให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
การเข้ าทํารายการเกียวโยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการกําหนดไว้ ตาม
สัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึงเป็ นแนวทางหนึงทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทํา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
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2.

เกิ ดการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์กับทรั สตี เพิมขึน, จากทีมีอยู่ในปั จจุบนั ซึง
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รวมจํานวน 2,598.65 ล้ าน
บาท (ยอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 31 มีนาคม 2560)
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสียงที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง อาจเป็ นบุคคลทีมีความ
เกียวโยงกับทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,

o

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการ
สําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตก
ลงกระทําการสําหรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนัน, มีความเหมาะสมเนืองจากประโยชน์ตอบแทนจากการให้ เช่าพื ,นทีหลังคา
ดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตจะไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากการทําหน้ าทีของ WHA ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการในปั จจุบนั และ/หรื อ ประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากผู้เช่ารายอืนในอนาคต อีกทังเงื
, อนไขเพิมเติมดังกล่าวจะช่วยเพิมความคล่องตัวแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการพิจารณา
ให้ เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตได้
รวมทัง, ช่วยลดขันตอนและประหยั
,
ดค่ าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ ,นจากการนํารายการดังกล่าว (ซึงถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กรณีมีขนาดรายการเกียวโยง
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
ถึงเกณฑ์ทีต้องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังนันผู
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ส่ วนที 1 การรองรั บ การแปลงสภาพกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิก ารเช่ า ดับ บลิว เอชเอ พรี เ มี ย ม
แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการ
เช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท เป็ นกองทรัสต์ เพือรองรับการแปลงสภาพ
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามที WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของ WHA ประสงค์ให้ WHART มีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
เพิมขึ ,นในอนาคตจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ เพิมเติมจากทรัพย์สินที WHART ได้ เข้ าลงทุน
แล้ วในปั จจุบนั ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
,
สต์ ซึงมีวตั ถุประสงค์ ในการระดมเงินทุนไปซื อ, เช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
หรื ออสังหาริ มทรัพย์อืนใดทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้ เพือก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
WHART ด้ วยเหตุนี , WHAREM ได้ สง่ หนังสือถึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF แสดงความประสงค์ทีจะให้ WHART ลงทุน
ในทรัพย์สินของ WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระ
ดังกล่าวเป็ นหน่วยทรัสต์ของ WHART โดยภายหลังการเข้ าทํารายการ WHART จะมีขนาดกองทรัสต์ทีใหญ่ขึ ,น ซึงจะเพิม
ผลประโยชน์ให้ แก่ทงผู
ั , ้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ WHART และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ทีจะเปลียนไปเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของ WHART ภายหลังการแปลงสภาพ โดยการรวมทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และ WHART จะเป็ นการเพิมโอกาสให้
รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของ WHART เติบโตและมัน คงเพิมขึ ,นในอนาคต อีกทังเป็
, นแนวทางหนึงทีช่วยกระจายความ
เสียงของการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ทีมีความหลากหลายในด้ านต่างๆ เช่น ทําเลทีตงของทรั
ั,
พย์สิน รู ปแบบการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ลักษณะธุรกิจของผู้เช่า เป็ นต้ น
ทังนี
, , ในการดําเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ดังกล่าว ผู้จดั กองทรัสต์ขอให้ WHAPF ใช้ วิธีการแปลงสภาพ
WHAPF ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ.34/2559 นอกจากนี , หลังจากการที WHAPF แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะดําเนินการดังนี ,
1. สําหรับหนี ,ของ WHAPF ทีมีอยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทย ซึงมียอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่า
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน จํานวนไม่เกิน 511.00 ล้ านบาท6 อันเป็ นส่วนหนึงของภาระของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART
นัน, ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพือชําระหนี ,ดังกล่าวทันทีหลังจาก
WHART รับโอนหนี ,ดังกล่าว โดยเป็ นวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 511 ล้ านบาท และนําทรัพย์สินของ
WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนให้ WHART ซึงรับโอนทรัพย์สินและภาระจาก WHAPF ไปลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA
ทันที รวมจํานวน 4 รายการ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิง
ปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการ
เช่าทีตอ่ อายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ซึง รายละเอียดการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์เพิมเติม ปรากฏในส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี ,)
โดยเงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย
6

ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559 WHAPF มีภาระหนี ,กับสถาบันการเงิน จํานวน 580.00 ล้ านบาท ทังนี
, , ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ น
วันทีคาดว่ากองทรั สต์จะเข้ าลงทุน WHAPF จะมีภาระหนี ,กับสถาบันการเงินคงเหลือประมาณ 511.00 ล้ านบาท โดยอ้ างอิงจาก
แผนการชําระหนี ,ของ WHAPF ตามเงือนไขการชําระคืนหนี ,ของสถาบันการเงิน
33
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และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

(1)

(2)

เงินกู้ยืม ซึง เป็ นวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้ WHART กู้ยืมเพือลงทุนเพิมเติมดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ซึง จะอยูใ่ นสัญญาฉบับเดียวกันกับที WHART
จะกู้ยืมเพือชําระหนี ,ตามข้ อ 1. และมีหลักประกันดังนี ,
o จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สนิ ของ WHART ทีไ ด้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิท ธิ การเช่ า และสิท ธิ เรี ย กร้ องในค่าเช่ าและค่า บริ ก ารจากผู้เช่ า ในทรั พย์ สินที จ ะลงทุน เพิม เติม และ
ทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
o สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษั ทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ที
ได้ รับโอนมาจาก WHAPF
เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สิน ทีจะลงทุนเพิมเติม ซึงได้ รับโอนจากกลุม่ WHA และ
ของทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF รวมจํานวนประมาณ 250 ล้ านบาท

ทังนี
, , ตามแผนการแปลงสภาพ WHAPF นัน, WHAREM จะดําเนินการเพือให้ WHART รับโอนทรัพย์สินหลักทังหมดของ
,
WHAPF (รายละเอียดทรัพย์สินหลักของ WHAPF ปรากฏในบทสรุ ปสําหรับผู้บริ หารและเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี ,)
รวมถึงหนี ,สิน และความรับผิดของ WHAPF (กล่าวคือ (1) ทรัพย์สิน และสิทธิเรี ยกร้ องของ WHAPF ทังหมดที
,
มีอยู่ ณ วันโอน
ทรัพย์สินและภาระ และ (2) หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของ WHAPF ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ) โดยไม่รวมถึงรายการทีกนั ไว้ ดงั ต่อไปนี ,
(1)
(2)

(3)

ทรัพย์สนิ หรื อเงินทีกนั ไว้ เพือการชําระหนี , 7
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย คืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของ WHAPF ซึง ยังมิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อบุคคล
ทีมีสทิ ธิได้ รับเงินนัน, (หมายรวมถึง เงินปั นผลทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ประกาศจ่ายไว้ ก่อนวันโอนทรัพย์สิน
และภาระ และมีกําหนดจ่ายหลังวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF

สําหรับภาระที WHAPF จะโอนให้ แก่ WHART จะรวมถึง
(1) สัญญากู้เดิมของ WHAPF ซึงมียอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
จํานวนไม่เกิน 511.00 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากแผนการชําระหนี ,ของ WHAPF ตามเงือนไขการชําระคืนหนี ,ของสถาบัน
การเงิน) โดยเมือ WHART รับโอนสัญญากู้เดิมของ WHAPF ดังกล่าว WHART จะดําเนินการจัดหาวงเงินกู้ใหม่มา
ชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF นี ,ทันที โดยจะจัดหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย และ/หรื อสถาบันการเงิน
ซึง อาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
(2) หนี ,สิน หน้ าที ความผูกพัน และความรับผิดของ WHAPF ในสัญญาต่างๆ ที WHAPF เข้ าทํากับบุคคลอืนและยังมีผลใช้
บังคับอยู่ แต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
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ได้ แก่ หนี ,สินของ WHAPF ทีถึงกําหนดชําระก่อน หรื อ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ และ WHAPF ยังไม่ได้ ชําระ เช่น หนี ,ของเจ้ าหนี ,
ทางการค้ า ดอกเบี ,ยเงินกู้ รายการทีกนั ไว้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับภาระที WHAPF จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบก่อนวันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ เป็ นต้ น โดยหนี ,ดังกล่าวจะไม่โอนให้ แก่ WHART
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การโอนทรัพย์สินทีมีกรรมสิทธิ] ของ WHAPF ให้ แก่ WHART นัน, สําหรับการโอนสิทธิ ในทรัพย์สิน จะใช้ วิธีทําสัญญาโอน
ทรัพย์สนิ ระหว่าง WHAPF และ WHART สําหรับการโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อภาระของ WHAPF จะใช้ วิธีทําสัญญาโอนสิทธิและ
หน้ าทีระหว่าง WHAPF WHART และคู่สญ
ั ญาเดิม ทังนี
, , บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ร่วมกัน
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรกําหนดอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ
, ,น 939,060,000 หน่วยดังนัน,
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของ WHART8 ซึงปั จจุบนั WHAPF มีหน่วยลงทุนจํานวนทังสิ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่ WHAPF จะมีจํานวนรวม 991,835,172 หน่วย เมือรวมกับ
จํ า นวนหน่ว ยทรั สต์ ใ นปั จ จุบัน ของ WHART จํ า นวน 972,142,000 หน่ว ย จะทํ า ให้ มี จํ า นวนหน่ว ยทรั สต์ ร วมทัง, สิน,
1,963,977,172 หน่วย ภายหลังการเข้ าทํารายการ อย่างไรก็ดี ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็ม
ได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใกล้ เคียงทีสดุ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการสับเปลียนทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ น
จํานวนเต็ม ผู้ชําระบัญชี จะนําหน่วยทรัสต์ทีเหลือดังกล่าวไปจํ าหน่ายให้ แก่ บริ ษัทในกลุ่ม WHA ซึงเป็ นราคาเท่ากับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรับปรุ งแล้ วต่อหน่วยของ WHART ซึงใช้ ในการคํานวณอัตราการสับเปลียน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และนําเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ไปชําระค่าชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF หากมี
เหลือ จะโอนให้ แก่ WHART ต่อไป
ทังนี
, , อัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ดังกล่าวข้ างต้ น คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วย
ของ WHAPF และ WHART ณ วันที 31 มกราคม 2560 ปรับปรุ งด้ วยราคาประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
เฉลีย 2 ราย (ราคาประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน) และปรับปรุ งด้ วยเงินปั นผลที
จ่ายจากผลดําเนินการถึงวันที 31 มกราคม 2560 ของ WHART และ WHAPF และสําหรับของ WHAPF จะปรับปรุงด้ วยเงินปั น
ผลพิเศษทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ นก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF โดยสูตรคํานวณอัตราการสับเปลียน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ปรากฏอยูใ่ นบทสรุปสําหรับผู้บริ หารและข้ อ 1.1.3 ของรายงานฉบับนี ,
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อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นอัตราทีกําหนดไว้ เป็ นทีแน่นอน จึงทําให้ จํานวนหน่ วยทรัสต์ของ WHART ที
ออกเพือแลกเปลียนกับทรัพย์สินและภาระของ WHAPF เป็ นจํานวนแน่นอนเช่นเดียวกัน จะไม่ผนั แปรตามมูลค่าทรัพย์สินและภาระ
ของ WHAPF ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ ในขณะทีการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ทีจะโอนให้ แก่ WHART จะ
พิจารณาจากข้ อมูลทางบัญชีล่าสุดของ WHAPF และ WHART ก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระ ทังนี
, , ภายหลังการเข้ าทํารายการแปลง
สภาพ WHAPF ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จะถูกบันทึกบัญชีเข้ ารวมกับงบการเงินของ WHART ตามมาตรฐานบัญชีเกียวกับ
การซื ,อทรั พย์สิน โดยจะบันทึกมูลค่าทรั พย์สินและภาระทีรับ โอนจากการเข้ าทํารายการเท่ากับมูลค่าสิงตอบแทน อันประกอบด้ วย
หน่วยทรัสต์ที WHART ชําระให้ แก่ WHAPF โดยส่วนต่างระหว่างมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีออก กับสินทรัพย์อืนนอกเหนือจากเงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และหนี ,สินของ WHAPF จะเป็ นมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีบันทึกในงบการเงินของ WHART ดังนัน, จาก
การบันทึกบัญชีของ WHART จะมีผลกระทบกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินของ WHART กล่าวคือ มีรายการทรัพย์สินทีลงทุน
เพิมขึ ,น ภาระหนี ,สินเพิมขึ ,นจาการรับโอนภาระ และทุนจดทะเบียนเพิมขึ ,นจากการออกหน่วยทรัสต์เพือเป็ นสิงตอบแทนในก ารเข้ าทํา
รายการ หากแต่จะไม่มีผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) หรื อความนิยมติดลบ (Negative goodwill) และจะไม่มี
ผลกระทบกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ WHART จากการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้ าทํารายการ
ทรัพย์สินหลักทังหมดภายใต้
,
WHART รวมถึงทรัพย์สินหลักทีรับโอนจาก WHAPF จะถูกประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่า
อิสระตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง จะต้ องมีการตรวจสอบหรื อสอบทานมูลค่าประจําปี จึงอาจส่งผลให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุน
เมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินทีบนั ทึกบัญชีภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว
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ขันตอนการแปลงสภาพ
,
WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ
กรณีทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART
มีมติอนุมัติการรองรั บการแปลงสภาพ WHAPF รวมทังการลงทุ
,
นในทรัพย์สินที WHART จะลงทุนเพิมเติม และวาระที
เกียวข้ อง ผู้จดั การกองทรัสต์จะยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHAPF เพือรองรับการ
แปลงสภาพ WHAPF โดยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2559 เรื อง การแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาคําขออนุญาตให้
แล้ วเสร็ จภายใน 165 วันนับแต่วนั ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับเอกสารหลักฐานทีถูกต้ องครบถ้ วน และภายหลังจากผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือรองรับการแปลงสภาพแล้ ว บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม WHAPF ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART
เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม โดยมีขนตอนและกํ
ั,
าหนดเวลาโดยประมาณของการ
ดําเนินการแต่ละขันตอนหลั
,
งจากได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนี ,
ขัน4 ตอนและกําหนดเวลาโดยประมาณของการแปลงสภาพ WHAPF
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ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ*
การเลิกกองทุนรวม WHAPF และการชําระบัญชี
WHAREM ยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช, วนเพือ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ,ชวนดังกล่าวจะมี
การแปลงสภาพ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดย WHAREM คาดว่าจะ ผลใช้ บงั คับเมือพ้ นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ทีสํานักงาน
ยืนเอกสารดังกล่าวประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560
ก.ล.ต. ได้ รับแบบแสดงรายการข้ อมูลทีแก้ ไขเพิมเติมครั ง,
หลังสุด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวัน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
ปิ ดสมุด ทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุนเพื อ กํ าหนดสิทธิ ในการ โอนหน่วยลงทุนเพือ กํ าหนดสิทธิ ในการสับเปลี ยนหน่วย
สับเปลียนหน่วยลงทุนของ WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของ WHART ลงทุนกับหน่วยทรัสต์
(Book Closing for Swap)
ตลาดหลักทรั พย์ฯ จะขึน, เครื องหมาย X (ซึงหมายความว่าผู้ซือ, 3 วัน ทํ า การก่ อ นวัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ย
หน่วยลงทุนจะไม่ได้ สิทธิ ประโยชน์ ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ลงทุนเพื อ กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการสับเปลี ยนหน่ว ยลงทุน กับ
เป็ นหน่วยทรัสต์ (Swap))
หน่วยทรัสต์
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ขอให้ ตลาดหลักทรั พย์ฯ หยุด ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนทะเบียนพัก
พักการซื ,อขายหน่วยลงทุนของ WHAPF (ขอขึ ,นเครื องหมาย SP)
การโอนหน่ ว ยลงทุน เพื อ กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการสับ เปลี ย น
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื ,อขายหน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อเนืองไปจนถึงวันทีตลาดหลักทรัพย์ ฯ ประกาศเพิกถอน
(ขึ ,นเครื องหมาย SP)
หน่วยลงทุนของ WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของ WHART
ทีออกใหม่เพื อ รองรั บการแปลงสภาพเป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF รวบรวมรายชือผู้ถือหน่วยลงทุน หลัง จากวัน ที แ จ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบวัน ปิ ด สมุด
ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ยลงทุน อย่ า งน้ อ ย 14 วัน โดย
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี ก ารปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอน คาดว่ า วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ยลงทุน จะ
เกิดขึ ,นประมาณเดือนธันวาคม 2560
หน่วยลงทุน (Book Closing for Swap)
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ขัน4 ตอนการแปลงสภาพ
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ*
การเลิกกองทุนรวม WHAPF และการชําระบัญชี
7 WHAREM ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF เข้ ารวมกับ WHART โดยไม่ ชั ก ช้ า โดยคาดว่ า จะดํ า เนิ น การแปลงสภาพ
ด้ วยการก่อสิทธิในทางทรัพย์สินของ WHAPF ให้ แก่ทรัสตี
ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2560
8 บริ ษั ท จัด การกองทุน รวม WHAPF แจ้ งการเลิ ก กองทุน รวม ก่อนการเลิกกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออก
WHAPF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ รวม WHAPF เป็ น
ใหม่ (WHAREM คาดว่าจะ
WHAPF ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
เวลาไม่น้อยกว่า 5
วันทําการ
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
วันที 31 ธันวาคม 2560
9 WHAREM จะเสนอขายหน่วยทรั สต์เพื อ รองรั บการแปลงสภาพ
ให้ แก่ WHAPF โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF จะโอน
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART เพือแลกเปลียน
กับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที อ อกใหม่ เ พื อ รองรั บ การแปลงสภาพ ทัง, นี ,
WHAREM ต้ อ งเสนอขายหน่วยทรั สต์สําหรั บ รองรั บ การแปลง
สภาพให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีสํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ ง
ผลการอนุญาตให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์เพือรองรับการแปลงสภาพ
10 บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF เลิกกองทุน WHAPF
ภายในวันทําการถัด
จากวันทีมีการโอน
ทรัพย์สินและภาระ
ของ WHAPF ให้ แก่
WHART
11 ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ WHAPF
โดยไม่ชกั ช้ า
ทีมีชือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิใน
การสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
12 ผู้ชําระบัญชี และ/หรื อบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF จะขอเพิก
ถอนหน่วยลงทุนของ WHAPF จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist)
13 WHAREM จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีทีนอกเหนือจากข้ อ 11 ให้ แล้ ว ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุน รวม WHAPF เว้ นแต่
เสร็ จ
ได้ รับผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีมีเหตุจําเป็ น
และสมควร
15 ผู้ชําระบัญชีจะยืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม WHAPF พร้ อม ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีชําระบัญชีแล้ วเสร็ จ
ทังจั
, ดส่งรายงานและผลการชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
หมายเหตุ * เป็ นระยะเวลาประมาณทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPFและ WHAREM ได้ คาดการณ์ไว้ ทังนี
, , ขึ ,นอยู่กบั ระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์สําหรั บการแปลงสภาพของสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการปรั บเปลียนเพือให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ และ/หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ทังนี
, , WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม ภายหลังจากวันที WHART รับโอนทรัพย์สนิ มาจาก WHAPF อย่างไรก็ดี ไม่ว่าการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมจะเกิดขึ ,นพร้ อมกันในวันเดียวกัน หรื อภายหลังการแปลงสภาพก็ตาม จะไม่สง่ ผลกระทบต่อแผนการ
ดําเนินการและขันตอนต่
,
างๆ ทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพ WHAPF ตามทีได้ ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น เนืองจากเงินลงทุนใน
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การเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมมาจาก (1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ (2) เงินค่ามัดจําค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติมและของทรัพย์สนิ ของ WHAPF ที WHART จะรับโอนมา โดยไม่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุน
แต่อย่างใด
เนืองจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี , (1) การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ น
กองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมหลังการแปลงสภาพ WHAPF และการกู้ยืมเงินของ WHART
และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART และ (2) การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังกองทรั
,
สต์ WHART
เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมนัน, (รายละเอียดการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมหลังการ
แปลงสภาพ WHAPF และการกู้ยืมเงินของ WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART ปรากฏใน
ส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี ,) เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรั บการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม
ภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึง เป็ นเรื องทีเกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ดังนัน, หากเรื องใดเรื องหนึงในข้ อ
(1) – (2) ข้ างต้ นไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1/2560 ให้ ถือว่าวาระทีได้ รับการ
อนุมตั ิไปก่อนหน้ าได้ ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระอืนเพือให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART พิจารณา
ต่อไป นอกจากนี , เนืองจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิของทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1 /2560 ในข้ อ
(1) – (2) ข้ างต้ น กับวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิที (1) – (5) ของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 นัน, เป็ น
วาระทีเกียวกับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึงเป็ นเรื อง
ทีเกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ดังนัน, หากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 ไม่อนุมตั ิเรื องใด
เรื องหนึง ตามวาระที (1) – (5) จะไม่มีการนําเสนอเรื อง (1) – (2) ข้ างต้ นให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง,
ที 1/2560 พิจารณา
นอกจากนี , การโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF ให้ แก่ WHART อยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ,
(1) WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ เพิมทุนออกหน่วยทรั สต์ให้ แก่ WHAPF เพือรองรับการแปลง
สภาพ WHAPF การกู้ยืมเงิน การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ อง รวมถึงรายการ
ทีเกียวโยงกันของ WHART
(2) สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ WHART เพิมทุนเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
(3) WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์และเรื องอืนๆ ที
เกียวข้ อง
(4) การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ในการแปลงสภาพ WHAPF จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ขยายออกไปตามกฎหมาย
(5) การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ในการแปลงสภาพ WHAPF ไม่สามารถดําเนินการได้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีขยายให้ เกียวกับการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพ
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กองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่เข้ าทําการแปลงสภาพ
WHAPF และไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
ทังนี
, , WHART จะรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF เมือไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อ
โรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี) เพือเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดยหากเกิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้จดั การกองทุนรวม WHAPF และผู้จดั การกองทรัสต์อาจร่ วมกันพิจารณาการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,ใหม่และนําเสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHAPF พิจารณาต่อไป หากการดําเนินการอยู่ใน
ระยะเวลาทีสามารถแล้ วเสร็ จได้ ภายในกําหนดเวลา คือภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีขยายให้
เกียวกับการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF และการได้ มาซึง สินทรัพย์หลักรายการอืนที WHART
ประสงค์จะขออนุมตั ิรายการจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง, เดียวกัน อันได้ แก่ การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม มูลค่า
ลงทุนรวมทังสิ
, ,นไม่เกิน 3,090.00 ล้ านบาทนัน, ถือเป็ นการได้ มาซึงสินทรัพย์หลักตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื องข้ อกําหนดเกียวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ สร.26/2555”) และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การ
รับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (บจ/ร 29-00) (“ข้ อบังคับ
บจ/ร 29-00”) โดยมีขนาดรายการทีมีมลู ค่าตังแต่
, ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
ทังนี
, , WHART ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ อีกทัง, การเข้ าทํารายการ
ดัง กล่า วต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ ากที ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ข อง WHART ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือขอ
มติดงั กล่าวต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั,
ทังนี
, , จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
,
WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
, , WHAREM ได้ แต่งตังที
, ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือให้
ความเห็ นต่อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เกี ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการรองรั บ การแปลงสภาพ WHAPF เป็ น กองทรั สต์ โดยมี
WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ ความเป็ นธรรมของอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุน WHAPF กับหน่วยทรัสต์
ของ WHART และเงือนไขการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

1.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
(1) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาโอนทรัพย์ สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART
: o กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ (“ผู้โอน” หรื อ “WHAPF”)
o ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“ผู้รับโอน”
หรื อ “WHART”)
การโอนทรัพย์สิน
: WHAPF ตกลงโอน และ WHART ตกลงรับโอนทรัพย์สิน และสิทธิเรี ยกร้ อง และหนี ,สิน หน้ าที ความ
,
(ตามรายการทีค่สู ญ
ั ญาจะกําหนดขึ ,น) มีผลตังแต่
, วนั โอน
และภาระของ
ผูกพัน และภาระของ WHAPF ทังหมด
ั ญาจะกําหนดขึ ,น) เป็ น
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF (“วันโอนทรัพย์สินและภาระ") (ตามทีค่สู ญ
กองทุนรวม
ต้ นไป
การแลกเปลียน
: 1. WHART ตกลงจะออกหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ให้ แก่ WHAPF เพือเป็ นการแลกเปลียนกับการรับ
หน่วยทรัสต์กบั
โอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF
2. หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่มีจํานวน 991,835,172 หน่วย
ทรัพย์สินและภาระ
ของ WHAPF ที
WHART รับโอน
เงือนไขการรับโอน : การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART จะกระทําต่อเมือเป็ นไปตามเงือนไขดังนี ,
ทรัพย์สินและภาระ
1. ดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีกฎหมายขยาย
ของ WHAPF ที
ให้ เกี ยวกับการยกเว้ น ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุร กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และได้ รั บการ
WHART รับโอน
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ณ สํานักงานทีดนิ ทีเกียวข้ อง
2. ไม่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ พื ,นทีเช่ าภายในอาคารคลังสินค้ า และ/หรื อ โรงงานของ WHAPF หรื อ
WHART เสี ยหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื น, ทีเช่าของอาคาร
คลังสินค้ า และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี ) เพือเป็ นการ
ปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ใน
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
การดําเนินการ ณ
: ในวันโอนทรัพย์สินและภาระ คูส่ ญ
ั ญาจะดําเนินการต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี ,
วันโอนทรัพย์สิน
1. WHAPF จะโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาต่างๆ ที WHAPF เป็ นคู่สัญญาอยู่ในปั จจุบนั
พร้ อมส่งมอบต้ นฉบับสัญญาทีโอนดังกล่าวให้ แก่ WHART ให้ ครบถ้ วน
และภาระ
2. WHAPF ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] และสิทธิการเช่า/สิทธิการเช่าช่วงของ WHAPF
ในทีดินอาคาร ให้ แก่ WHART ณ สํ านักงานทีดินทีเกี ยวข้ อง ทัง, นี , WHART จะรั บชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง
3. WHART จัดสรรหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ให้ แก่ WHAPF เพือเป็ นการแลกเปลียนกับการรับโอน
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จาก WHAPF
4. WHAPF ส่งมอบต้ นฉบับโฉนดทีดิน ใบอนุญาตต่างๆ เอกสารสิทธิและสัญญาทีเกียวข้ องกับ
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ครบถ้ วน
5. คู่สญ
ั ญาจะปฏิบตั ิตามเงือนไขในการรับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิและ
หน้ าทีเพือให้ WHART รับไปซึง ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จาก WHAPF
คูส่ ญ
ั ญา

(2)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาต่ างๆ ที WHAPF เป็ นคู่สัญญาอยู่ใน
ปั จจุบันให้ แก่ WHART

คูส่ ญ
ั ญา

: o กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์
ฟั นด์ (“ผู้โอน” หรื อ “WHAPF”)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

การโอนสิทธิและ
หน้ าที

o ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“ผู้รับโอน”
หรื อ “WHART”)
: ในวันทีลงนามในสัญ ญาฉบับนีห, รื อวันอืนใดซึงกํ าหนดร่ วมกันระหว่าง WHAPF และ WHART
,
แก่ WHART (“วันโอนสิทธิและภาระ”)
เพือให้ มีผลเป็ นการโอนสิทธิและภาระของ WHAPF ทังหมดให้
คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงดังต่อไปนี ,
1. WHAPF ตกลงโอน และ WHART ตกลงรับโอนสิทธิ หน้ าที ความรับผิด ไม่ว่าก่อนหรื อหลังวัน
โอนสิทธิและภาระ และผลประโยชน์ทงหมดที
ั,
 WHAPF ได้ รับหรื อจะได้ รับตามสัญญา อันเป็ น
ผลให้ WHART เป็ นคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาดังกล่าวแทน WHAPF
2. คู่สัญ ญาที เ กี ย วข้ อ งตกลงและยิ น ยอมให้ WHAPF โอนสิ ท ธิ หน้ า ที ความรั บ ผิ ด และ
ผลประโยชน์ทงหมดตามสั
ั,
ญญาให้ แก่ WHART อันเป็ นผลให้ WHART เป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญา
ดังกล่าวแทน WHAPF
3. WHART และคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องตกลงให้ สิทธิและหน้ าทีของ WHART และคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
เป็ นไปตามสัญญาดังกล่าวและสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีฉบับนี ,

(3)

รายการสัญญาและคู่สัญญาทีเกียวข้ องที WHAPFเป็ นคู่สัญญาอยู่ในปั จจุบนั ทีจะโอนให้ แก่ WHART
ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏในสิง ทีสง่ มาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที
1/2560

(4)

สรุ ปสัญญากู้ยืมเงินระหว่ างกองทุนรวม WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) วันที 17
ธันวาคม 2556

ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้
อัตราดอกเบี ,ยและ
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาชําระคืน
เงินกู้และการ
สิ ,นสุดสัญญาเงินกู้
การชําระดอกเบี ,ย
การชําระเงินต้ น

: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม WHAPF
: วงเงินกู้ทงหมด
ั,
600 ล้ านบาท เพือใช้ สําหรับการลงทุนเพิมเติมในกรรมสิทธิ]ทีดินและอาคารโรงงาน
โครงการ Ducati Phase 2 โดยมีการเบิกเงินกู้ยืมจริ งจํานวน 580.00 ล้ านบาท
: อัตราดอกเบี ,ย: Minimum Loan Rate (MLR) – ร้ อยละ 1.75 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม: เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดร่ วมกัน
: ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้รวมไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่
, วนั เบิกถอนเงินกู้

: ชําระรายเดือน
: แบ่งชําระรายไตรมาส เป็ นจํานวน 10 งวด และเริ มชําระคืนเงินกู้ทีไตรมาสที 11 นับตังแต่
, วนั เบิก
ถอนเงินกู้
: ไม่มี

หลักประกันการ
กู้ยืม
ข้ อปฏิบตั ทิ าง
: ผู้ก้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ยต่อส่วนทุนของกองทุนรวม ไม่เกิน
การเงินหลัก (Key
ร้ อยละ 10
Financial
Covenants)
ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู : o ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี , เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
(Key Covenants)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู หรื อได้ รับยกเว้ นตามทีระบุในสัญญาเงินกู้
- ก่อหนี ,ทีมีดอกเบี ,ยหรื อก่อหนี ,หรื อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินอืน
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- ก่อ ภาระผูกพันอื น ใดเหนื อ ทรั พ ย์ สิน ทีก องทุนรวมลงทุน รวมถึง ทรั พ ย์ สิน อื น ในอนาคต
กองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการก่อภาระทางการค้ าปกติของกองทุนรวม หรื อการก่อภาระผูกพัน
ทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์
- เปลียนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม จากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด เป็ น
บุคคลอืน
o ข้ อตกลงอื นใดทีผ้ ูให้ ก้ ูกําหนดให้ ผ้ ูก้ ูปฏิบัติให้ เป็ นไปตามเงื อนไขทีกําหนดในสัญญาเงินกู้ที
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ทีมา : WHAREM

1.1.3 มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ท ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน และแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
การแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพนัน, จะทําให้ WHART ได้ รับ
โอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของ WHAPF ซึ ง ประกอบด้ ว ย ทรั พ ย์ สิน อัน ได้ แ ก่ ท รั พ ย์ สิน หลัก ทัง, หมดของ WHAPF ที เ ป็ น
อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน พร้ อมสํานักงานให้ เช่า
รวมจํานวน 15 รายการ (รายละเอียดทรัพย์สนิ ของ WHAPF ปรากฏในบทสรุปสําหรับผู้บริ หารและเอกสารแนบ 2 ของรายงาน
ฉบับนี ,) รวมทังหนี
, ,สิน (รวมถึงสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย ลงวันที 17 ธันวาคม ซึงมียอดหนี ,คงค้ าง
ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน จํานวนไม่เกิน 511.00 ล้ านบาท) และหน้ าที ความผูกพัน
และความรับผิดของ WHAPF ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ) โดยไม่รวมถึงรายการทีกนั ไว้ ดงั ต่อไปนี ,
(1)
(2)

(3)

ทรัพย์สนิ หรื อเงินทีกนั ไว้ เพือการชําระหนี9,
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย คืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของ WHAPF ซึง ยังมิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อบุคคล
ทีมีสทิ ธิได้ รับเงินนัน, (หมายรวมถึง เงินปั นผลทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ประกาศจ่ายไว้ ก่อนวันโอนทรัพย์สิน
และภาระ และมีกําหนดจ่ายหลังวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF

WHART จะชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ด้ วยหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีออกและเสนอขาย
ให้ แก่ WHAPF จํานวน 991,835,172 หน่วย โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ร่วมกันพิจารณา
แล้ วเห็นสมควรกําหนดอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ
1.0562 หน่วยทรัสต์ของ WHART ซึงอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ดังกล่าว สรุ ปเป็ นสูตร
คํานวณอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ได้ ดงั นี ,
อัตราการสับเปลียน
หน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
(Swap Ratio)
หมายเหตุ
9

1

=

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีปรับปรุ งแล้ ว1 ต่อหน่วยของ WHAPF
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีปรับปรุ งแล้ ว2 ต่อหน่วยของ WHART

มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ (NAV) ของ WHAPF ณ วันที 31 มกราคม 2560 ถูกปรั บด้ วยรายการต่อไปนี , (1) มูลค่า

ได้ แก่ หนี ,สินของ WHAPF ทีถึงกําหนดชําระก่อน หรื อ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ และ WHAPF ยังไม่ได้ ชําระ เช่น หนี ,ของเจ้ าหนี ,ทาง
การค้ า ดอกเบี ,ยเงินกู้ รายการทีกนั ไว้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับภาระที WHAPF จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระ เป็ น
ต้ น โดยหนี ,ดังกล่าวจะไม่โอนให้ แก่ WHART
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2

ทรัพย์สินให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคาประเมิน ณ วันที
1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน) (2) หัก: เงินปั นผลทีจ่ายจากผลดําเนินการถึงวันที 31
มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)และ (3) หัก: เงินปั นผล
พิเศษทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระ (จํานวน 64.00 ล้ านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ WHART ณ วันที 31 มกราคม 2560 ถูกปรับด้ วยรายการต่อไปนี , (1) มูลค่าทรัพย์สิน
ให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคาประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม
2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน) และ (2) หัก: เงินปั นผลและเงินลดทุนทีจ่ายจากผลการดําเนินการถึง
วันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 16 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 รายทีนํามาปรับปรุ งมูลค่าทรัพย์ สินทีกล่าวข้ างต้ น จะคํานวณด้ วยวิธีรายได้
(Income Approach) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,

ทรัพย์สินของ WHAPF
ทรัพย์สินของ WHART

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที 1 ธันวาคม 2560
ซึงเป็ นวันทีคาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาประเมินโดย
ราคาประเมินโดย
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด บริษัท เซ้ าท์ อีส เอเชีย อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
10,093.00 ล้ านบาท
9,813.00 ล้ านบาท
13,092.00 ล้ านบาท
13,180.90 ล้ านบาท

ทังนี
, , WHART จะดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ WHAPF จํานวน 991,835,172
หน่วย และรับโอนทรัพย์ สินและภาระของ WHAPF ภายหลังจากทีเงือนไขที WHAREM และผู้จัดการกองทุนรวม WHAPF
ร่ วมกันกําหนดขึ ,นนันบรรลุ
,
ผลสําเร็ จครบถ้ วน เช่น ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ
WHART ได้ อนุมตั ิการแปลงสภาพ WHAPF การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพ และเรื องอืนใดตาม
ประกาศ ทจ.34/2559 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกําหนด สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุน
ของ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพ เป็ นต้ น ซึง WHAREM ประสงค์ทีจะดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF รับโอนสินทรัพย์
และภาระของ WHAPF และดํ า เนิ นการให้ ห น่วยทรั สต์ ที ออกใหม่เ พื อ รองรั บการแปลงสภาพเริ ม ทํา การซือ, ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ขยายออกไปตามกฎหมาย (ขันตอนและระยะเวลาโดยประมาณในการแปลงสภาพ
,
WHAPF ปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.1 ของ
รายงานฉบับนี ,)
1.1.4 ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อมูลทรัพย์สนิ หลักของ WHAPF ซึง เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และ
อาคารโรงงาน พร้ อมสํานักงานให้ เช่า รวมจํานวน 15 รายการ ที WHART จะได้ รับโอนจาก WHAPF ภายหลังการแปลงสภาพ
และรายงานประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ของ WHAPF ทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิ สระ ปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 และ
เอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี ,
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1.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของ WHAPF โดยการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF และชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สิน
และภาระกล่าวเป็ นหน่วยทรัสต์ของ WHART หรื อการแปลงสภาพ WHAPF นัน, เป็ นแนวทางหนึง ทีจะช่วยให้ WHART มีรายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพิมมากขึ ,นในอนาคตตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
,
สต์ โดยทรัพย์สินของ
WHAPF ที WHART จะได้ รับโอนจากการเข้ าทํารายการครัง, นี , เป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีดินพร้ อม อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย
สินค้ า และอาคารโรงงาน พร้ อมสํานักงานให้ เช่าทีมี ศักยภาพในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
เนืองจากทรัพย์สนิ ของ WHAPF ดังกล่าว ปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ,นทีอาคาร (Occupancy Rate) เฉลีย อยูใ่ นระดับสูง ซึง จะทํา
ให้ WHART มีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นทันทีภายหลัง การรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี , เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบ
ด้ านสถานทีตงของทรั
ั,
พย์สิน WHAPF ซึงตังอยู
, ่ในบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที
สําคัญของประเทศจะเอื ,อให้ ทรัพย์สินของ WHAPF ดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การจากทรัพย์สิน WHAPF ดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ใน
อนาคตภายหลังการได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ในครัง, นี , นอกจากนีก, ารที WHART มีขนาดทรัพย์สิน มูลค่าตามราคา
ตลาด และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ โดยรวมเพิมมากขึ ,นภายหลังรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF นอกจากจะ
เป็ นแนวทางหนึงในการเพิมความน่าสนใจของ WHART ให้ แก่นกั ลงทุนโดยทัว ไป ซึงอาจส่งผลให้ WHART มีสภาพคล่องใน
การซื ,อขายหลักทรัพย์เพิมมากขึ ,นแล้ ว มูลค่าทรัพย์สนิ ของ WHART ทีเพิมขึ ,นดังกล่าว ทําให้ WHART มีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงิน
ลดลงมา ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ เพิมเติมเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ซึงเป็ น
อีกทรัพย์สนิ ที WHART มีความประสงค์จะเข้ าลงทุน
1.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1. ได้ มาซึงทรัพย์ สินทีมีศักยภาพในการสร้ างรายได้
ทรัพย์สินของ WHAPF ที WHART จะได้ รับโอนจาก WHAPF นัน, เป็ นทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่
WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนืองจากทรั พย์ สิน ทีจะลงทุนดังกล่า วปั จจุบันมีอัตราการเช่ าพืน, ที อาคาร
(Occupancy Rate) เฉลีย 13 โครงการ (ไม่รวมระบบปรับอากาศโครงการ Heaithcare และโครงการ DSG Phase 3
ซึงเป็ นส่วนปรับปรุ งอาคารของโครงการ DSG Phase 1 – 2) ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (คาดว่า WHART จะเข้ า
ลงทุนในวันที 1 ธันวาคม 2560) อยู่ทีร้อยละ 96.97 (รวมพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีอยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญา
เช่ ากับผู้เช่ ารายเดิม ทีอายุสญ
ั ญาเช่ า จะสิ ,นสุด ลงก่อ นวัน ที 1 ธันวาคม 2560) นอกจากนี , โครงการดังกล่า วยัง มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่างต่อเนืองไปในอนาคต เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบของทรัพย์สินและปั จจัย
สนับสนุนต่างๆ เช่น
o ทรัพย์สินของ WHAPF ซึงตัง, อยู่ทีจัง หวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 โครงการ จังหวัดชลบุรี จํานวน 3 โครงการ
จังหวัดระยอง (ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ,) จํานวน 3 โครงการ จังหวัดสระบุรี (ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช) จํานวน 2 โครงการ และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
จํานวน 1 โครงการ นัน, เป็ นอาคารคลังสินค้ าหรื ออาคารโรงงานพร้ อมสํานักงานให้ เช่า ซึง มีทีตงอยู
ั , ่ในพื ,นทีและ
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จังหวัดทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
, ่เป็ นจํานวนมากและอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิ และท่าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบัง อันเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้ า
ทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศ โดยข้ อมูลตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าโดยทัว ไป อ้ างอิงข้ อมูลจากงานวิจยั ตลาดอาคาร
คลังสินค้ าให้ เช่าทีจดั ทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เมือเดือนมีนาคม 2560 ระบุว่า ณ
ปลายปี 2559 อัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) คลังสินค้ าในจังหวัดต่างๆ ซึงเป็ นทีตงของทรั
ั,
พย์สินของ
WHAPF ขยายตัวเพิมขึ ,นหรื อทรงตัวใกล้ เคียงกับปี 2558 ขณะทีอ ปุ สงค์ความต้ องการใช้ พื ,นทีคลังสินค้ าในอนาคต
ของจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวมีแนวโน้ มเติบโตขึน, ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ซึง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัว
ร้ อยละ 3.0 – 4.0 ปรั บตัวขึน, ต่อเนืองจากการขยายตัวร้ อยละ 2.9 และร้ อยละ 3.2 ในปี 2558 และ 2559
ตามลําดับ ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยทีมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศ ซึงเป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบสําหรับการพัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน รวมทังปั
, จจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุน
ด้ านคมนาคมขนส่งของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการขยายท่าเรื อแหลมฉบัง โครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สนิ ค้ าทางรถไฟทีทา่ เรื อแหลมฉบัง มอเตอร์ เวย์สายพัทยา – มาตาพุด ซึง อาจส่งผลให้ ความต้ องการใช้ พื ,นที
คลังสินค้ าของจังหวัดด้ านตะวันออกและด้ านเหนือของกรุ งเทพ ซึงเป็ นทีตงของนิ
ั,
คมอุตสาหกรรมต่างๆ และ/หรื อ
เป็ นจุดศูนย์กลางของประเทศทีเหมาะสําหรับเป็ นจุดพักสินค้ าหรื อกระจายสิน ค้ าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัว ประเทศ
เช่น จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สระบุรี พระนครศรี อยุธยา มีแนวโน้ มขยายตัวเพิมขึ ,น

จังหวัด

อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่ าคลังสินค้ าให้ เช่ า ปี 2558 - 2559
จําแนกตามจังหวัดซึงเป็ นทีตงั 4 ทรัพย์ สินของ WHAPF
ปี 2558
ปี 2559
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราการเช่ า
อุปทาน
อุปสงค์
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
1,312,105
1,136,862
86.6
1,355,349
1,166,767
884,431
570,249
64.5
954,706
684,841
178,736
90,694
50.7
211,166
123,926
47,494
29,694
62.5
52,907
33,839
397,922
321,922
80.9
427,922
353,654

สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราการเช่ า
(%)
86.1
71.7
58.7
64.0
82.6

o อาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงานได้ รับการดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพดี รวมทังภายในโครงการมี
,
ความพร้ อม
ด้ านระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวก ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ระบายนํ า, ระบบป้องกันไฟไหม้ แ ละดับเพลิง ระบบระบายอากาศ เส้ นทางคมนาคมเพือ ใช้ ในการเข้ า ออก
ทรัพย์สิน นอกจากนี , บริ เวณโดยรอบทีตงทรั
ั , พย์สินพบว่า เป็ นทีตงของชุ
ั,
มชนและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น นิคมอุตสาหกรรม สนามบินสุวรรณภูมิ ทางด่วน ทางหลวงแผ่นดิน สถานีขนส่ง โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วัด ตลาด เป็ นต้ น
ด้ วยศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรัพย์ สินของ WHAPF ทีกล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน, ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรั พย์ สินของ WHAPF จะส่งผลให้ WHART จะมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,น ซึงเพิมโอกาสให้ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบแทนจากผล
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การดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ในอนาคตอย่างต่อเนืองไปในระยะยาว (กรณีทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่า
พื ,นที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ )
2.

กระจายความเสียงในการลงทุน
ภายหลัง WHART รับโอนทรัพย์สินจาก WHAPF จะส่งผลให้ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ประเภท
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน พร้ อมสํานักงานให้ เช่าของ WHART มีความหลากหลายและ/
หรื อกระจายตัวเพิมขึ ,นในหลายด้ าน ทังจั
, งหวัดทีตงของทรั
ั,
พย์สนิ กลุม่ อุตสาหกรรมของผู้เช่า และจํานวนผู้เช่าทีเพิมขึ ,น
ซึง เป็ นแนวทางหนึง ทีจะช่วยกระจายความเสีย งในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ WHART ในอนาคต กรณีอปุ
สงค์ความต้ องการคลังสินค้ าให้ เช่าในพื ,นทีใดหรื อแนวโน้ มธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทใดมีการปรับตัวลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญในอนาคต จนอาจส่งผลกระทบต่อการเช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าหรื อโรงงานของ WHART นอกจากนี ,
WHART จะมีสดั ส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ] (Freehold) ทีเป็ นทรัพย์สินมีโอกาสสร้ างรายได้ ให้ แก่
กองทรั ส ต์ ไ ด้ อย่ า งต่ อ เนื อ งไปในระยะยาวมากกว่ า ทรั พ ย์ สิ น ประเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
(Leasehold) เพิมมากขึ ,น
ทรัพย์ สินของ WHART
ในปั จจุบัน

ทรัพย์ สินของ WHAPF

ทรัพย์ สินของ WHART
ภายหลังรับโอนทรัพย์ สิน
ของ WHAPF

รูปแบบหรือชนิดของอาคาร
ตามสัดส่ วนพืน4 ทีอาคารทีมี
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ผู้เช่ า ณ ปั จจุบัน
Built to Suit
232,179.11
54.34 320,658.32
85.36
552,837.43
68.85
Ready Built
195,090.45
45.66 54,990.99
14.64
250,081.44
31.15
1
รวม
427,269.56
100.00 375,649.31
100.00
802,918.87
100.00
รูปแบบการลงทุนในทรัพย์ สิน
ตามสัดส่ วนมูลค่ าทรัพย์ สิน
ล้ านบาท2
ร้ อยละ
ล้ านบาท3
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ทัง4 หมด
ทรัพย์สินประเภท Freehold
8,868.10
68.05
7,578.00
78.32
16,446.10
72.43
ทรัพย์สินประเภท Leasehold
4,163.50
31.95
2,098.00
21.68
6,261.50
27.57
รวม
13,031.60
100.00
9,676.00
100.00
22,707.60
100.00
จังหวัดทีตงั 4 ทรั พย์ สินตาม
สัดส่ วนพืน4 ทีอาคารให้ เช่ า
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ทัง4 หมด
กรุ งเทพ
130,202.97
26.08
130,202.97
14.69
สมุทรปราการ
274,865.28
55.06 180,531.67
46.60
455,396.95
51.36
ชลบุรี
- 80,875.44
20.88
80,875.44
9.12
ระยอง
- 34,605.80
8.93
34,605.80
3.90
สระบุรี
32,986.00
6.61 55,372.40
14.30
88,358.40
9.97
พระนครศรี อยุธยา
61,182.00
12.25 36,000.00
9.29
97,182.00
10.96
1
รวม
499,236.25
100.00 387,385.31
100.00
886,621.56
100.00
1
หมายเหตุ
พืน, ทีเช่าอาคารทังหมด
,
โดยไม่รวมพืน, ทีเช่าหลังคาและ/หรื อลานจอดรถ (ถ้ ามี) และไม่รวมระบบปรั บอากาศของ
โครงการ Healthcare และโครงการ DSG เฟส 3
2
มูลค่าเงินลงทุนตามราคายุตธิ รรมของ WHART ณ วันที 31 มีนาคม 2560
3
มูลค่าเงินลงทุนตามราคายุตธิ รรมของ WHAPF ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559
ทีมา : WHAREM
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3.

เพิมขนาดสินทรัพย์ มูลค่ าตามราคาตลาด และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิน เพือสร้ างความ
น่ าสนใจของ WHART ต่ อนักลงทุน และสภาพคล่ องในการซือ4 ขายหลักทรัพย์
ภายหลังการรับโอนทรัพย์สนิ ของ WHAPF จะส่งผลให้ WHART จะมีสนิ ทรัพย์และรายได้ เพิมขึ ,น โดยมีสนิ ทรัพย์เพิมขึ ,น
จาก 13,846.60 ล้ านบาท เป็ นประมาณ 24,562.89 ล้ านบาท (อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ ,นสุด ณ
วันที 31 มีนาคม 2560 ของ WHART และงบการเงินสําหรับปี สิ ,นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2559 ของ WHAPF) และมี
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นประมาณ 813.59 ล้ านบาทต่อปี เมือเทียบกับรายได้ จากทรัพย์สินทีมีอยู่ในปั จจุบนั
ของ WHART จํานวน 8 รายการ ทีมีรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การประมาณปี ละ 1,017.25 ล้ านบาท (อ้ างอิงจาก
ประมาณการรายได้ สําหรับรอบปี ตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตามประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ ที ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตของ
WHART) นอกจากนี , ภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF เข้ ารวมกับ WHART จะส่งผลให้ WHART มีมลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดเพิมขึ ,น (ณ วันที 26 พฤษภาคม 2560 WHART และ WHAPF มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เท่ากับ 9,332.56 ล้ านบาท และ 9,484.51 ล้ านบาท ตามลําดับ) ซึง อาจมีสว่ นช่วยเพิมความเชือมัน และความน่าสนใจ
ในการลงทุนต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,นนัน, เป็ นปั จจัยหนึงทีอาจช่วยสนับสนุน
ราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต

4.

เพิมความสามารถในการกู้ยมื เงินเพือเข้ าลงทุนในทรัพย์ สนิ ใหม่ เพิมเติม
ภายหลังการรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF จะทําให้ WHART มีทรัพย์สินรวมเพิมขึ ,นมาเป็ นประมาณ 24,562.89 ล้ าน
บาท (อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ ,นสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ของ WHART และงบการเงิน
สําหรับปี สิ ,นสุด ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559 ของ WHAPF) ขณะทีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงมาอยู่ที ประมาณ
ร้ อยละ 18 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (จากปั จจุบนั ที WHART มีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงินประมาณร้ อยละ 29
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีข้อจํากัดในการกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินอัตราส่วนร้ อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์) ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ เพิมเติมเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ซึงเป็ นอีกทรัพย์สินที WHART มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ ตามแผนงานทีวางไว้
โดยกรณี WHART รับโอนทรัพย์สนิ จาก WHAPF พร้ อมกับเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุม่ WHA จะส่งผลให้ ทรัพย์สินของ
WHART เพิมขึ ,นจาก 13,846.60 ล้ านบาท (อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินสําหรับสําหรับงวด 3 เดือน สิ ,นสุด ณ วันที 31
มีนาคม 2560) เป็ นประมาณ 27,402.89 ล้ านบาท (มูลค่าทรัพย์สินที WHART จะลงทุนเพิมเติมจํานวนไม่เกิน 3,090
ล้ านบาท หักเงินประกันการเช่า ซึง เป็ นส่วนหนึง ของเงินทุนในการซื ,อทรัพย์สนิ 250 ล้ านบาท) และคาดว่าจะมีรายได้ คา่
เช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นประมาณ 1,045.21 ล้ านบาทต่อปี เมือเทียบกับรายได้ จากทรัพย์สินทีมีอยู่ในปั จจุบนั ของ
WHART จํานวน 8 รายการ ทีมีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การประมาณปี ละ 1,017.25 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากประมาณการ
รายได้ สาํ หรับรอบปี ตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตามประมาณการงบกําไรขาดทุนและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ WHART) ซึงการเพิมขึ ,น
ของสินทรัพย์และรายได้ ของ WHART จากการรับโอนทรัพย์สนิ ของ WHAPF และการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA
อาจมีส่วนช่วยเพิมความเชือมัน และความน่าสนใจในการลงทุนต่อนักลงทุน ซึงเป็ นปั จจัยสนับสนุน ราคาและสภาพ
คล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต ดังทีกล่าวไว้ ข้างต้ น
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5.

ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในปี แรกภายหลังการรั บโอนทรั พย์ สินของ WHAPF
และการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ในคราวเดียวกัน จะไม่ ด้อยกว่ าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ เดิมในปั จจุบัน
จากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับปี ตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560 (วันทีคาดว่ากองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน) ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2561 ทีจดั เตรี ยมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
คือ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด พบว่า ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยในปี แรก
ภายหลังจากการได้ รับโอนทรัพย์สนิ ของ WHAPF และการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน จะทํา
ให้ ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย WHART ในปี แรกเท่ากับ 0.72 บาทต่อหน่วย หน่วย และประมาณการเงินลดทุน 0.08
บาทต่อหน่วย ซึง สูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ เพิมเติม (พิจารณารายได้ จากทรัพย์สินทีมีอยู่
ในปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
, ซึงจะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย WHART ในปี แรก ทีร้อยละ
, , รายละเอียดของประมาณการงบกําไรขาดทุน
0.70 บาทต่อหน่วย และประมาณการเงินลดทุน 0.09 บาทต่อหน่วย ทังนี
และการปั นส่วนแบ่งกําไรในแต่ละกรณีมีดงั นี ,
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่ งกําไร
งบกําไรขาดทุนและการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
วันที 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561

รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่าย1
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ย
กําไรสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ: รายการทีไม่ใช่เงินสด2
เงินสดสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ: สภาพคล่องส่วนเกิน3
เงิน สดสุ ท ธิ ท ี ส ามารถนํ า มาจ่ า ยประโยชน์ ตอบ
แทนและเงินลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุน (ร้ อยละ)4
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)5
ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย
หมายเหตุ

1

ทรัพย์ สินเดิม
ภายใต้
WHART

ทรัพย์ สินเดิมภายใต้
WHART ภายหลังรับ
การแปลงสภาพเข้ า
รวมกับ WHAPF

1,017.25
1,018.28
164.35
169.04
684.89
26.83
711.72
82.33
794.05

1,830.84
1,833.41
320.62
195.83
1,316.96
40.02
1,356.98
149.71
1,506.69

ทรัพย์ สินเดิมภายใต้
WHART ภายหลังรับการ
แปลงสภาพเข้ ารวมกับ
WHAPF และเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์ สินเพิมเติมครัง4 ที3
2,062.46
2,065.03
343.31
312.42
1,409.30
44.12
1,453.42
166.83
1,620.25

97

97

97

972.14

1,963.98

1,963.98

0.70
0.09
0.79

0.67
0.07
0.74

0.72
0.08
0.80

ค่าใช้ จ่าย ประกอบด้ วย ค่าเช่ าหรื อค่าเช่าช่วงทีดิน ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์และการ
แปลงสภาพตัดจ่าย
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2

3

4

5

6.

รายการทีไม่ใช่เงินสด ประกอบด้ วย ค่าเช่าทีดินทีมิได้ จ่ายเป็ นเงินสดจริ ง และดอกเบี ,ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียม
ธนาคารจ่ายล่วงหน้ า สุทธิจากรายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง
สภาพคล่องส่วนเกิน ประกอบด้ วย สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออก และเสนอขาย
หน่วย และการแปลงสภาพ ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืน สุทธิจากการชําระคืนเงินต้ นเงินกู้ยืม
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนคํานวณจากสมมติฐานอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ
การลดทุนสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ทีมีอยู่เดิมของกองทรัสต์ และสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังการแปลงสภาพใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 97 ของเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน ซึง คํานวณจาก
กําไรสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนปรับปรุ งด้ วยรายการสภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการแปลงสภาพ รายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ น
เงินสดจริ ง ค่าเช่าทีดนิ ทีมิได้ จา่ ยเป็ นเงินสดจริ ง ส่วนของดอกเบี ,ยจ่ายทีไม่ได้ จ่ายเป็ นเงินสด การชําระคืนเงินต้ นกู้ยืม
และกําไรหรื อขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการเปลียนแปลงในมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จากการประเมินมูลค่าประจําปี
(ถ้ ามี) อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนจริ งอาจแตกต่างจากอัตราทีประมาณการนี ,ได้ ตามดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทรัสต์
จํานวนหน่วยทรั สต์ภายหลังจากการรั บแปลงสภาพเข้ ารวมกับกองทุนรวมคํานวณ โดยอ้ างอิงจากอัตราส่วนการ
แปลงสภาพ 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยของ WHART

เป็ นการลงทุนทีสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ WHART
การแปลงสภาพ WHAPF ซึงจะทําให้ WHART ได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ซึงเป็ นโครงการอาคารคลังสินค้ า หรื อ
โรงงานพร้ อมสํานักงานให้ เช่าทีได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและมีอตั ราการเช่าพื ,นทีอาคารปั จจุบนั เฉลีย เท่ากับร้ อยละ 96.97
รวมทังมี
, ทําเลทีตงอยู
ั , ใ่ นพื ,นทีและจังหวัดทีมีอตั ราเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ในระดับสูง เนืองจากเป็ นจังหวัดทีเป็ น
ทีตงของโรงงานอุ
ั,
ตสาหกรรมและ/หรื อศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้ าทีสําคัญ นัน, สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุนของ WHART ซึงกําหนดทีจะมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ ในทรัพย์สินประเภท
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อืนทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้

ข้ อด้ อยและความเสียงของการทํารายการ
1. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมจากการออกและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิมทุนทีออกใหม่ ของ WHART เพือ
แลกเปลียนกับทรัพย์ สินและภาระของ WHAPF
ตามที WHART จะขออนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง, ที 1/2560 ในการเพิมทุนเพือรองรับการแปลง
สภาพ WHAPF โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART จํานวน 991,835,172 หน่วย ให้ แก่ WHAPF เพือ
ชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ที WHART จะได้ รับโอนจาก WHAPF ในการเข้ าทํา
รายการครัง, นี , โดยการเพิมทุนและเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHAPF ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมของ WHART ในด้ านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ประมาณร้ อยละ 50.50
2.

ความเสียงกรณี WHART ไม่ สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินของ WHAPF ทีเข้ าลงทุนได้ ตามแผน
งานทีวางไว้
กรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ WHAPF ทีได้ รับโอนจากการแปลงสภาพ WHAPF ได้
ตามแผนงานทีวางไว้ ซึง อาจเกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น
o ผู้เช่าเดิมไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ WHART ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ หรื อจัดหาผู้
เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ช้า ซึงจะส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ลดลง โดยเมือพิจารณาจาก
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สัญญาเช่าคลังสินค้ าของ WHAPF ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า มีผ้ เู ช่าคลังสินค้ าทีจะหมดอายุสญ
ั ญาเช่าภายใน 1 ปี
หลัง WHART เข้ าลงทุน (คาดว่า WHART จะรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF ในวันที 1 ธันวาคม 2560) คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.78 ของพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าทังหมดของ
,
WHAPF (ไม่รวมพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีอยู่ระหว่าง
เจรจาต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมทีอายุสญ
ั ญาเช่าจะสิ ,นสุดลงก่อนวันที 1 ธันวาคม 2560)
o การไม่สามารถจัดหาผู้เช่า สําหรับทรัพย์สินของ WHAPF ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าในปั จจุบนั ซึงมีจํานวนร้ อยละ 3.03 ของ
พื ,นทีเช่าคลังสินค้ าทังหมดของ
,
WHAPF ทีจะเข้ าลงทุนครัง, นี , (ไม่รวมพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีอยู่ระหว่าง
เจรจาต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมทีอายุสญ
ั ญาเช่าจะสิ ,นสุดลงก่อนวันที 1 ธันวาคม 2560)
o ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขทีด้อยลง
ทังนี
, , ความเสียงดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ,นได้ จากหลายปั จจัย เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการ
แข่งขันทีรุนแรงจากการเพิมขึ ,นของอุปทานอาคารคลังสินค้ าในบริ เวณพื ,นทีตงของทรั
ั,
พย์สิน ของ WHAPF การขาด
แคลนบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถในธุร กิจ เป็ นต้ น โดยในกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของ WHAPF ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART
และผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ WHAPF ตามเป้าหมายทีวางไว้
3.

เพิมภาระกู้ยมื เงินและภาระดอกเบีย4 กับสถาบันการเงิน
เนืองจากปั จจุบนั WHAPF มีภาระหนีก, บั สถาบันการเงินจํานวน 580.00 ล้ านบาท จากสัญญากู้เดิมของ WHAPF
(อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินสําหรับปี ลา่ สุดของ WHAPF สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม 2559) ซึง WHART ต้ องรับโอนภาระหนี ,
ดังกล่าวจาก WHAPF ทังนี
, , WHART มีแผนทีจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นวงเงินระยะยาวจํานวนไม่เกิน
511.0010 ล้ านบาท เพือนํามาชําระคืนหนี ,ของ WHAPF ดังกล่าว (Refinance) ส่งผลให้ ภายหลังการแปลงสภาพ
WHAPF และ WHART ได้ รับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF เรี ยบร้ อยแล้ ว WHART จะมีเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพิมขึ ,นมาอยู่ทีประมาณ 4,479.65 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม ประมาณร้ อยละ 18
ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ภายหลังการรั บโอนทรั พย์ สินและภาระของ WHAPF (จากเดิม ณ วันที 31
มีนาคม 2560 WHART มีเงิ นกู้ยืม จากสถาบันการเงิ น จํ านวน 3,968.65 ล้ านบาท และมีอัตราส่วนเงิ นกู้ยืม ต่อ
สินทรัพย์รวม ประมาณร้ อยละ 29) ซึงไม่เกินกว่าข้ อปฎิบตั ิทางการเงิน (Financial Covenants) ของสัญญาเงินกู้
ของทรัสต์ ซึง กําหนดให้ ผ้ กู ้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ยต่อ ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว WHART จะได้ รับโอนทรัพย์สินของ WHAPF ทีมีศกั ยภาพในการสร้ าง
รายได้ อย่างต่อเนืองให้ แก่ WHART ต่อไปในอนาคต ประกอบกับข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที WHART จะใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF นัน, เป็ นวงเงินกู้ระยะยาว 5 ปี เงือนไขการชําระคืน
เงินต้ นในวันครบกําหนดสัญญาเงินกู้ (ขณะทีสญ
ั ญากู้เดิมของ WHAPF กําหนดให้ แบ่งชําระคืนเงินต้ นในจํานวนและ
ระยะเวลาทีกําหนด) ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า WHART จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคต
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ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559 WHAPF มีภาระหนี ,กับสถาบันการเงิน จํานวน 580.00 ล้ านบาท ทังนี
, , ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันที
คาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน WHAPF จะมีภาระหนี ,กับสถาบันการเงินคงเหลือประมาณ 511.00 ล้ านบาท โดยอ้ างอิงจากแผนการชําระ
หนี ,ของ WHAPF ตามเงือนไขการชําระคืนหนี ,ของสถาบันการเงิน
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ภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ของ WHAPF จากการแปลงสภาพ (กรณีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุน
ในครัง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) ในจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบี ,ยและชําระคื นเงินกู้ยืมตามสัญญากู้เดิม
ของ WHAPF ดังกล่าวได้
4.

ความเสียงจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่ าของทรัพย์ สินบางโครงการของ WHAPF
ตามสัญญาเช่าโครงการ DSG Phase 1 – 2 และโครงการ Ducati Phase 2 กําหนดให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิทีจะเลือกซื ,อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า (Pre-Emptive Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุดปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุ
ในสัญญา โดยแจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยหลังจากผู้ให้ เช่าได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะ
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกซึงมิใช่บคุ คลทีเป็ นคู่แข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรัพย์สิน
ด้ วย ทังนี
, , ราคาทีผ้ เู ช่าจะซื ,อทรัพย์สินจากผู้ให้ เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงทีสงู กว่าระหว่างราคาทีมีบุคคลภายนอก
เสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละราย
แต่งตังโดยคู
,
ส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (สําหรับราคาซื ,อโครงการ Ducati Phase 2
ของผู้เช่าจะพิจารณาถึงราคาทีเท่ากับต้ นทุนทังหมดของผู
,
้ ให้ เช่าทีได้ ลงทุนไปในทรัพย์สนิ ทีเช่าบวกด้ วยร้ อยละ 10 ของ
ต้ นทุนเพิมเติมด้ วย) ซึงภายหลัง WHART รับโอนทรัพย์สินนี ,จาก WHAPF WHART จะผูกพันตามเงือนไขในสัญญา
เช่าดังกล่าว ทังนี
, , กรณีทีผ้ เู ช่ามีการใช้ สทิ ธิในอนาคต ซึงจะส่งผลให้ WHART อาจเสียโอกาสทีจะได้ รับรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การรายปี จากผู้เช่า อย่างไรก็ดี WHART จะได้ รับค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวในวันทีขายสินทรัพย์
ทดแทน โดยราคาดังกล่าวจะเป็ นราคาใดทีสงู กว่าของหลักการกําหนดราคาทีระบุข้างต้ น โดยมีวิธีทีอ้างอิงจากราคา
ตลาดเฉลีย ทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย ซึงเป็ นหลักการกําหนดราคาเดียวกับที WHART
, , ราคาประเมินของผู้ประเมินราคา
ทําการซื ,อสินทรัพย์ในครั ง, นี ,ทีอ้างอิงจากราคาของผู้ประเมินราคาอิสระเช่นกัน ทังนี
เฉลียสองรายในอนาคต ขึ ,นอยู่กับหลายปั จจัย เช่น สภาวะอุตสาหกรรม อุปสงค์หรื ออุปทานของอาคารคลังสินค้ าใน
บริ เวณดังกล่าว ความคาดหวังผลตอบแทนของนักลงทุน หรื อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดังนัน, ราคาประเมินและเงินที
WHART จะได้ รับจากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุนในครัง, นี ,

5.

ความเสียงในกรณีท เี งือนไขการทํารายการไม่ เป็ นผลสําเร็จ
เนืองจากการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF ให้ แก่ WHART ในครัง, นี , มีเงือนไข
ต้ องบรรลุผลสําเร็ จก่อนการเข้ าทํารายการหลายประการ เช่น
o ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต้ องอนุมตั ิการแปลงสภาพ
WHAPF หรื อการรองรับการแปลงสภาพ และวาระทีเกียวข้ อง
o WHART ได้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิมทุนเพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF จาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
o การโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม
2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไป
ตามกฎหมาย
ดังนัน, กรณีทีเงือนไขการเข้ าทํารายการข้ างต้ นไม่บรรลุผลสําเร็ จ หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคาร
คลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของ
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พื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผล WHAPF ไม่สามารถ
แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพนัน, WHART ต้ องชําระค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว รวมถึงการเข้ าลงทุนในทรั พย์สินเพิมเติม โดยสูญเปล่า เช่น ค่าทีปรึ กษา
กฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน ค่าจัดทํารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์
เป็ นต้ น (อนึง WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ได้ ต่อเมือ WHART ได้ รับโอนทรัพย์สินและภาระของ
WHAPF จาก WHAPF เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว เนืองจากภายหลังการรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF จะทําให้ WHART มี
ทรัพย์สนิ รวมเพิมขึ ,น ขณะทีมีอตั ราอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงมาอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 18 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ เพิมเติมเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
WHA ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ )
1.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ

1.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
ในการสับเปลีย นหน่วยลงทุน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ของ WHART ให้ แก่ WHAPF ในวัน
โอนทรัพย์สินและภาระเพือแลกเปลียนกับการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF โดยหน่วยทรัสต์ของ WHART ที
WHAPF จะได้ รับไปนัน, จะนําไปสับเปลียนกับหน่วยลงทุนของ WHAPF ทีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ ซึงบริ ษัทจัดการ WHAPF
และผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรกําหนดอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap
Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของ WHART ทังนี
, , ปั จจุบนั WHAPF มีหน่วยลงทุนจํานวน
ทังสิ
, ,น 939,060,000 หน่วย ดังนัน, จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่ WHAPF จะมีจํานวน
รวม 991,835,172 หน่วย
การกําหนดอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ดังกล่าว คํานวณจากสูตรคํานวณได้ ดงั นี ,

อัตราการสับเปลียน
หน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
(Swap Ratio)

=

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีป รับปรุงแล้ ว ต่อหน่วยของ WHAPF
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ณ วันที 31 ม.ค. 2560) ทีป รับปรุงแล้ ว ต่อหน่วยของ WHART

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรั บปรุ งแล้ วต่ อหน่ วยของ WHAPF ตามสูตรมีท ีมาในการ
คํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ WHAPF ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุ ง : มูลค่าทรั พย์ สินให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคา
ประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่าWHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด 1 พฤศจิกายน
2559 – 31 มกราคม 2560)
หัก: เงินปั นผลพิเศษทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
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มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (ณ วันที 31 มกราคม 2560) ทีปรั บปรุ งแล้ วต่ อหน่ วยของ WHART ตามสูตรมีท ีมาในการ
คํานวณดังนี 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ WHART ณ วันที 31 มกราคม 2560
ปรับปรุ ง : มูลค่าทรัพย์สินให้ สะท้ อนค่าเฉลียของราคาประเมินมูลค่าทรั พย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย (ราคา
ประเมิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีคาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลและเงินลดทุนทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 (สําหรับผลประกอบการในงวด
16 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)
จากการพิจารณากําหนดอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึง บริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้จดั การกองทรัสต์ได้
ร่ วมกันพิจารณาข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึง พิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ (swap ratio) สําหรับการเข้ าทํารายการในครัง, นี , โดยทําการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนของ WHAPF และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของ WHART ด้ วยวิธีทางการเงิน ดังนี ,
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (NAV)
2) วิธีมลู ค่าตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
4) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
1)

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (NAV)

การประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ตามวิธีนี ,จะแสดงมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงิน
ณ เวลาใดเวลาหนึงโดยในการประเมินมูลค่าในครัง, นี , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากรายงานมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อ
หน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ ณ วันที 31 มกราคม 2560 ซึงเป็ นวันทีกําหนดในการพิจารณาอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุน
และหน่วยทรัสต์ทีเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี ,
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีมูลค่ าตามบัญชี
WHAPF
WHART
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ล้ านบาท)
9,512.40
9,599.96
จํานวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
939.06
972.14
มูลค่ าตามบัญชี (บาท/หน่ วย)
10.13
9.88
จากตารางข้ างต้ นมูลค่าหน่วยลงทุนตามบัญชีของ WHAPF เท่ากับ 10.13 บาทต่อหน่วย และมูลค่าหน่วยทรัสต์ตามบัญชีของ
WHART เท่ากับ 9.88 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ
1.0258 หน่วยทรัสต์ของ WHART
2)

วิธีมูลค่ าตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)

การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี , เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงราคาปิ ดและปริ มาณการซื ,อขายหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระคํานวณราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนํ ,าหนัก (Volume Weighted Average
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Price: “VWAP”) ย้ อนหลัง 15 – 360 วันทําการ จนถึงวันที 26 พฤษภาคม 2560 ซึงเป็ นวันซื ,อขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ ายก่อน
การเผยแพร่มติคณะกรรมการของ WHAREM ในการเข้ าทํารายการครัง, นี , มูลค่าตามราคาตลาดสามารถสะท้ อนถึงอุปสงค์และ
อุปทานของหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุน จากการพิจารณารับรู้ ข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ อง
คาดการณ์ ผลการดําเนินงานในอนาคต สภาวการณ์ ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยรายละเอียดการคํานวณ
VWAP ย้ อนหลังของ WHAPF และ WHART เป็ นดังนี ,
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีมูลค่ าตามราคาตลาด
ราคาปิ ดถัวเฉลียถ่ วงนํา4 หนัก
ระยะเวลาย้ อนหลัง
(บาทต่ อหน่ วย)
(วันทําการ)
WHAPF
WHART
15 วันทําการ
10.15
9.61
30 วันทําการ
10.08
9.65
60 วันทําการ
10.26
9.70
90 วันทําการ
10.25
9.74
180 วันทําการ
10.61
9.89
240 วันทําการ
11.02
9.90
360 วันทําการ
11.21
9.96
ช่ วงราคาตามราคาตลาด
10.08 – 11.21
9.61 – 9.96
จากตารางข้ างต้ นมูลค่าหน่วยลงทุนตามราคาตลาดของ WHAPF เท่ากับ 10.08 – 11.21 บาทต่อหน่วย และหน่วยทรัสต์ตาม
ราคาตลาดของ WHART เท่ากับ 9.61 – 9.96 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที 1 หน่วย
ลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0123 – 1.1666 หน่วยทรัสต์ของ WHART
3)

วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทําการประเมิน มูลค่าโดยการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ตามบัญชี ณ วันที 31
มกราคม 2560 ซึงเป็ นวันทีกําหนดในการพิจารณาอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ทีเหมาะสมและปรับปรุ ง
ด้ วยราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึง สินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์หลักของ WHAPF และ WHART ทังนี
, , ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.จํานวน 2
ราย ซึงได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) และบริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด
(“SEAI”) นํามาปรับปรุ งด้ วยเงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 และเงินปั นผลพิเศษทีจะจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ WHAPF ก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระตามทีมติคณะกรรมการของ WHAREM กําหนด โดย
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย มีวตั ถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี
, , ผู้ประเมินราคาอิสระ
เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้ เป็ นวิธีประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สนิ ทีประเมิน คือ ทีดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ าสําหรับ
ให้ เช่า ซึงเป็ นสินทรัพย์ทีสามารถสร้ างรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต ผู้ประเมินอิสระทัง, 2 ราย ได้ ประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์ ณ วันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียดสมมติฐานหลักในการประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย มีดงั นี ,
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สรุ ปสมมติฐานโครงการของ WHAPF
สมมติฐาน
GRAND
SEAI
โครงการทีเป็ นสิทธิการเช่ า (ประมาณการเท่ ากับอายุสัญญาเช่ าหรือเช่ าช่ วงทีดนิ คงเหลือ)
อัตราค่าเช่า
พื น, ทีคลัง สินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญา เมื อ สิ น, สุด พื น, ทีค ลัง สิน ค้ า : อ้ างอิง ค่าเช่า ตามสัญ ญา เมื อ สิน, สุด
และค่าบริ การ สัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิมขึน, สัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิมขึน,
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
อัตราการเช่า โครงการ DKSH Consumer และ DKSH 3M
โครงการ DKSH Consumer และ DKSH 3M
พื ,นที
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมื อ สิ น, สุ ดสั ญ ญาเช่ า ร้ อยละ 90.00 ในปี 2560 –
ประมาณการ
2569 ร้ อยละ 85.00 ในปี 2570 – 2574 ร้ อยละ 80.00
ในปี 2575 – 2577 และร้ อยละ 75.00 ในปี 2578
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
โครงการ DKSH 3M Phase 2
โครงการ DKSH 3M Phase 2
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมื อ สิ น, สุ ดสั ญ ญาเช่ า ร้ อยละ 90.00 ในปี 2560 –
ประมาณการ
2569 ร้ อยละ 85.00 ในปี 2570 – 2574 ร้ อยละ 80.00
ในปี 2575 – 2577 และร้ อยละ 75.00 ในปี 2578
รายได้ อืนๆ
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
 รายได้ คา่ เช่าทีดนิ บางส่วนของอาคาร C ตามทีกําหนดในสัญญา
 รายได้ คา่ ตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงในทีดินสําหรับอาคาร C และ M ตามทีกําหนดในสัญญา
ค่าใช้ จ่าย
 ค่าใช้ จ่ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดําเนินการ
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม
 ค่าเช่าทีดนิ อ้ างอิงตามสัญญาเช่า
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 10.00
ร้ อยละ 10.00
โครงการทีเป็ นกรรมสิทธิ{
อัตราค่าเช่า
 พืน, ทีคลังสินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญา เมื อ  พื ,นทีคลังสินค้ า: อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญาเมือสิ ,นสุด
และค่าบริ การ
สิน, สุดสัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
สัญ ญากํ าหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บ
ปรั บเพิมขึน, ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี ขณะทีโครงการ
เพิมขึ ,นร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
DSG Phase 3 ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 2.50 ทุก 3 ปี
 ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ประเมินจาก
ส่วนต่างของมูลค่ าทรั พย์สินโดยเปรี ยบเทียบพื น, ที
ระหว่างกรณีทีตดิ ตัง, และไม่ตดิ ตังระบบปรั
,
บอากาศ
โครงการ Kao 1 และ Kao 2
อัตราการเช่า โครงการ Kao 1 และ Kao 2
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
พื ,นที
 คลังสินค้ า Kao 1 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ตลอดเวลาประมาณการ
ประมาณการ
 คลังสินค้ า Kao 2 ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560 จากนัน,
ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
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ค่าใช้ จ่าย
ดําเนินการ

GRAND

SEAI

โครงการ Triumph
โครงการ Triumph
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 90.00 ตลอดเวลา  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมื อ สิ น, สุ ด สั ญ ญาเช่ า ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
จากนันร้
, อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
ประมาณการ
โครงการ DKSH บางปะอิน, โครงการ Ducati Phase 1, โครงการ DKSH บางปะอิน, โครงการ Ducati Phase 1,
โครงการ Healthcare, โครงการ Kao 3, โครงการ DSG โครงการ Healthcare, โครงการ Kao 3, โครงการ DSG
Phase 1 – 2, โครงการ Ducati Phase 2, ระบบปรั บ Phase 1 – 2, โครงการ Ducati Phase 2, ระบบปรับอากาศ
อากาศโครงการ Healthcare และโครงการ DSG Phase 3 โครงการ Healthcare และโครงการ DSG Phase 3
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมื อสิ น, สุดสัญ ญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมื อ สิ น, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
 ค่าใช้ จ่ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์*
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 9.25
ร้ อยละ 9.00

อัตราคิดลด
อัตรา
ผลตอบแทน
ร้ อยละ 7.50
ร้ อยละ 7.00
จากการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายขาย
ร้ อยละ 1.50
ร้ อยละ 3.00
ทรัพย์สิน
หมายเหตุ * ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ Kao 1 และ Kao 2 และโครงการ Triumph กําหนดให้ เป็ นไปตาม
สัญญาว่าจ้ างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และเมือสิ ,นสุ ดสัญญากําหนดให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปรับเพิมขึ ,น
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี

สรุ ปสมมติฐานโครงการของ WHART
สมมติฐาน
GRAND
SEAI
โครงการทีเป็ นสิทธิการเช่ า (ประมาณการเท่ ากับอายุสัญญาเช่ าหรือเช่ าช่ วงทีดนิ คงเหลือ)
อัตราค่าเช่า
 พื น, ที ค ลัง สิ น ค้ า : อ้ างอิ ง ค่ า เช่ า ตามสัญ ญา เมื อ  พื น, ที ค ลัง สิ น ค้ า : อ้ างอิ ง ค่ า เช่ า ตามสัญ ญา เมื อ
และค่าบริ การ
สิน, สุดสัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
สิน, สุดสัญ ญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
 พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณการ  พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณการ
เท่ากับระยะเวลาคงเหลื อ ของสัญ ญา ทังนี
, , มี การ
เท่ากับระยะเวลาคงเหลื อ ของสัญ ญา ทัง, นี , มี การ
ปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
ปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
อัตราการเช่า โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
พื ,นที
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 คลังสินค้ า C และ D ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
จากนันร้
, อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
ประมาณการ
 คลังสินค้ าอืน เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00
ตลอดเวลาประมาณการ
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GRAND

SEAI

โครงการ WHA วังน้ อย
โครงการ WHA วังน้ อย
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 คลังสินค้ า A และ B ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
จากนันร้
, อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
ประมาณการ
 คลังสินค้ าอืน เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00
ตลอดเวลาประมาณการ
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 คลังสินค้ า E และ F ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560  เมื อ สิ น, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
จากนันร้
, อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
ประมาณการ
 คลังสินค้ าอื น เมื อสิ น, สุดสัญญาเช่ า ร้ อยละ 95.00
ตลอดเวลาประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย
 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดให้ เป็ นตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดําเนินการ
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
 ค่าเช่าทีดนิ อ้ างอิงตามสัญญาเช่า
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 10.00
ร้ อยละ 10.00
โครงการทีเป็ นกรรมสิทธิ{
อัตราค่าเช่า
 พื น, ที ค ลั ง สิ น ค้ า: อ้ างอิ ง ค่ า เช่ า ตามสัญ ญาเมื อ  พื น, ที ค ลั ง สิ น ค้ า: อ้ างอิ ง ค่ า เช่ า ตามสั ญ ญาเมื อ
สิ ,นสุดสัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
สิ ,นสุดสัญญากําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
และค่าบริ การ
ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
 พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณการ  พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณการ
เท่ากับระยะเวลาคงเหลื อ ของสัญ ญา ทังนี
, , มี การ
เท่ากับระยะเวลาคงเหลื อ ของสัญ ญา ทัง, นี , มี การ
ปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
ปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
อัตราการเช่า โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
พื ,นที
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 97.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
โครงการ WHA บางนาตราด กม.23, โครงการ WHA โครงการ WHA บางนาตราด กม.23, โครงการ WHA
สระบุรี และโครงการ WHA ลาดกระบัง
สระบุรี และโครงการ WHA ลาดกระบัง
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 คลังสินค้ า C D E และ F ร้ อยละ 80.00 ในปี 2560  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
จากนันร้
, อยละ 95.00 ตลอด เวลาประมาณการ
ประมาณการ
 คลังสินค้ าอื น เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00
ตลอดเวลาประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย
 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดให้ เป็ นตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
ดําเนินการ
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
 ค่ า เช่ า พื น, ที ที ดิ น ปั ก เสาพาดสายไฟฟ้ า อ้ างอิ ง ตามสัญ ญา (สํ า หรั บ โครงการศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า WHA
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สมมติฐาน

GRAND
ลาดกระบัง และโครงการ WHA ลาดกระบัง)

อัตราคิดลด
อัตรา
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายขาย
ทรัพย์สิน

SEAI

ร้ อยละ 9.25

ร้ อยละ 9.00 สําหรับพื ,นทีคลังสินค้ า
ร้ อยละ 10.00 สําหรับพื ,นทีหลังคาคลังสินค้ า

ร้ อยละ 7.50

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 1.50

ร้ อยละ 3.00

ผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโครงการต่างๆ ของ WHAPF และ WHART ด้ วยวิธีคิดลดจากรายได้ ของผู้ประเมินราคา
อิสระทัง, 2 รายสามารถสรุปได้ ดงั นี ,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สินของ WHAPF และ WHART
โดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน (1 ธันวาคม 2560)
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
(ล้ านบาท)
ทรัพย์ สิน
GRAND
SEAI
ทรัพย์ สิน WHAPF
โครงการ Kao1 และ Kao 2
736.00
691.00
โครงการ Triumph
814.00
752.00
โครงการ DKSH Consumer และ DKSH 3M
1,033.00
963.00
โครงการ DKSH บางปะอิน
866.00
602.00
โครงการ Ducati Phase 1
288.00
276.00
โครงการ Healthcare
1,701.00
1,751.00
โครงการ Kao 3
469.00
457.00
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 (ไม่รวมอาคาร C และ M)
1,118.00
1,127.00
โครงการ DSG Phase 1 - 2
1,301.00
1,377.00
โครงการ Ducati Phase 2
517.00
496.00
โครงการ DKSH 3M Phase 2
175.00
165.00
โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
995.00
1,085.00
ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
57.00
46.00
โครงการ DSG Phase 3
23.00
25.00
รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ WHAPF
10,093.00
9,813.00
ทรัพย์ สิน WHART
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
948.00
1,062.00
โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
1,379.00
1,478.90
โครงการ WHA บางนาตราด กม. 23
1,793.00
1,914.00
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4
2,679.00
2,482.20
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ทรัพย์ สิน
5
6
7
8

โครงการ WHA วังน้ อย
โครงการ WHA สระบุรี
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5
โครงการ WHA ลาดกระบัง
รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ WHART

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
(ล้ านบาท)
GRAND
SEAI
1,234.00
1,235.80
849.00
862.00
1,457.00
1,502.00
2,753.00
2,644.00
13,092.00
13,180.90

ดังนัน, ราคาประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระของ WHAPF อยู่ในช่วง 9,813.00 – 10,093.00 ล้ านบาท และราคา
ประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระของ WHART อยู่ในช่วง 13,092.00 – 13,180.90 ล้ านบาท โดยทีปรึ กษาการเงิน
อิสระนําราคาประเมินทีได้ ไปปรับปรุงกับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที 31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ,
การประเมินมูลค่ าโดยวิธปี รับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
WHAPF
WHART
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ 31 มกราคม 2560 (ล้ านบาท)
9,512.40
9,599.96
รายการปรับปรุง:
หัก เงินลงทุนในสินทรัพย์ ณ วันที 31 มกราคม 2560
(9,542.00)
(13,082.76)
บวก เงินลงทุนในสินทรัพย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
9,813.00 – 10,093.00 13,092.00 – 13,180.90
หัก เงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที
(163.40)
(149.76)
31 มกราคม 2560
หัก ประมาณการเงินปั นผลจากเงินสดส่วนเกินของ WHAPF
(64.00)
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิหลังการปรับปรุ ง (ล้ านบาท)
9,556.00 – 9,836.00
9,459.45 – 9,548.35
จํานวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
939.06
972.14
มูลค่ าตามบัญชีโดยวิธีปรั บปรุ งด้ วยราคาประเมินของผู้
10.18 – 10.47
9.73 – 9.82
ประเมินราคาอิสระ (บาท/หน่ วย)
จากตารางข้ างต้ นมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ด้วยราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระของ WHAPF
เท่ากับ 10.18 – 10.47 บาทต่อหน่วย และมูลค่าหน่วยทรัสต์ตามวิธี ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ด้วยราคาประเมินของผู้ประเมิ น
ราคาอิสระของ WHART เท่ากับ 9.73 – 9.82 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที 1 หน่วย
ลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0361 – 1.0764 หน่วยทรัสต์ของ WHART
4)

วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เช่นเดียวกับวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ด้วยราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจัดทําการ
ประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 มกราคม 2560 ซึงเป็ นวันทีกําหนดใน
การพิจารณาอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ทีเหมาะสมและปรับปรุ งด้ วยราคาประเมินสินทรัพย์ของทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ รวมถึงปรับปรุงด้ วยเงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที 31 มกราคม 2560 และเงินปั นผลพิเศษที
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จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ WHAPF ก่อนวันโอนทรัพย์สินและภาระตามมติคณะกรรมการของ WHAREM ทีกําหนด
ทังนี
, , รายละเอียดสมมติฐานทีใช้ ในการประเมินมูลค่าของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงั นี ,
การประเมินราคาทรัพย์ สินของ WHAPF
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของ WHAPF โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการทีคาดว่าจะได้ รับในแต่ละปี โดยโครงการลักษณะทีเป็ นสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วง (Leasehold) อัน
ได้ แก่ โครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH 3M โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 และโครงการ DKSH 3M Phase
2 (โครงการ DKSH 3M Phase 2 ตังอยู
, บ่ นทีดินของโครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M ซึง เป็ นทีดินทีเป็ นสิทธิ
การเช่า) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะจัดทําประมาณการทางการเงิน ตังแต่
, วนั ที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่าจะเข้ าทํา
รายการ ถึงวันทีซึงเป็ นวันสิ ,นสุดสัญญาเช่าทีดินระยะยาวของแต่ละโครงการ และสําหรับโครงการ Kao1 และ Kao2 โครงการ
Triumph โครงการ DKSH บางปะอิน โครงการ Ducati Phase 1 โครงการ Healthcare โครงการ Kao 3 โครงการ DSG Phase
1 - 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare และโครงการ DSG
Phase 3 ที WHAPF เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ] (Freehold) ในทีดินซึงเป็ นทีตงของทรั
ั,
พย์สิน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทํา
ประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 30 ปี (ตังแต่
, วนั ที 1 ธันวาคม 2560 ซึง เป็ นวันทีกองทรัสต์คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2590)
ทังนี
, , สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของโครงการฉบับ ปั จจุบัน ข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและเจ้ าหน้ าที ของ WHA ซึงเป็ นผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของ WHAPF รวมถึงการพิจารณาค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานต่างๆ ของ WHAPF ในปั จจุบนั เพือประเมินมูลค่า
และผลตอบแทนที WHAPF คาดว่าจะได้ รับในอนาคต ทังนี
, , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการตามสภาพปั จจุบนั
โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้ อมูลทีสามารถรับรู้ ได้ ขณะทําการศึกษา ดังนัน, หากปั จจัย ดังกล่าวเปลียนแปลงไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจเปลีย นแปลงตามไปด้ วย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ สมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มีดงั นี ,
1. รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ โดยอ้ างอิงจากสัญญาเช่า
เดิมของแต่ละอาคาร และประมาณการให้ มีการปรับค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นจากอัตราค่าเช่าเดิม ซึงส่วนใหญ่เป็ น
อัตราร้ อยละ 10.00 ร้ อยละ 8.00 หรื อร้ อยละ 7.50 ทุกๆ 3 ปี ตามโครงสร้ างสัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร และตัง, แต่
ประมาณการปี ที 21 จนสิ ,นสุดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเพิมค่าเช่าและ
ค่าบริ การเหลือร้ อยละ 5.00 ร้ อยละ 4.00 หรื อร้ อยละ 3.75 ทุกๆ 3 ปี (อัตราการเติบโตของการปรับเพิมค่าเช่าและ
ค่าบริ การลดลงตามโครงสร้ างสัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งาน
มากขึ ,น)
 อัตราการเช่าคลังสินค้ า สําหรับอาคารทีมีผ้ ูเช่าในปั จจุบนั ประมาณการตามระยะเวลาของสัญญา โดยภายหลัง
หมดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั สําหรับโครงการทีมีลกั ษณะเป็ นกรรมสิทธิ] ในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลา
ประมาณการ กํ าหนดสมมติฐานอัตราการเช่า ทีอัตราร้ อยละ 90.00 โดยพิจารณาจากอัตราการเช่าพื ,นที ณ วันที
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กองทรัสต์เข้ าลงทุนทีร้อยละ 96.97 สําหรั บอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป
กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 85.00 เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
ในขณะทีโครงการทีมีลกั ษณะเป็ นสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วง ในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ
กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 90.00 สําหรับอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป
กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 85.00 ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ก่อนทีจะสิ ,นสุดการเช่าหรื อเช่าช่วงทีดิน ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจะมีการปรับอัตราการเช่าเพือให้ สะท้ อนถึงความเสียงทีผ้ เู ช่าอาจไม่ต่อสัญญา หรื อจัดหาผู้เช่าราย
ใหม่ได้ ยากกว่า โดยกําหนดสมมติฐานในช่วง 3 ปี แรกทีร้อยละ 75.00 และในช่วง 3 ปี สดุ ท้ ายของสัญญาเช่าทีดิน ร้ อย
ละ 50.00
อย่างไรก็ดี พื ,นทีบางส่วนของคลังสินค้ าทีไม่มีผ้ เู ช่าเกินกว่า 1 ปี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจะปรับลดประมาณการ
อัตราการเช่าเป็ นร้ อยละ 50.00 ของพื ,นทีเช่านันๆ
, ตลอดระยะเวลาประมาณการ ในขณะที พื ,นทีบางส่วนของคลังสินค้ า
ทีสิ ,นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2560 หรื อกําลังจะสิ ,นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าและผู้เช่าแจ้ งไม่ต่อสัญญา ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจะปรับลดประมาณการอัตราการเช่าเป็ นร้ อยละ 80.00 ของพื ,นทีนนๆ
ั , สําหรับระยะเวลา 3 ปี แรกนับแต่วนั ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
2. รายได้ อ ืนๆ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ดอกเบี ,ยจากเงินประกันการเช่าของผู้เช่า ด้ วยอัตราดอกเบี ,ยทีร้อยละ 1.80
อ้ างอิงจากอัตราทีเกิดขึ ,นจริ งในปี 2559 ของ WHAPF และประมาณการรายได้ อืน ในอัตราร้ อยละ 0.04 ของรายได้ ค่าเช่า
และค่าบริ การ อ้ างอิงจากอัตราทีเกิดขึ ,นจริ งในปี 2559 โดยไม่รวมรายได้ คา่ บริ การบางประเภททีสิ ,นสุดสัญญาแล้ ว
3. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึง ประกอบไปด้ วย
 ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นค่าธรรมเนียมว่า จ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์อ้างอิงจากสัญญาแต่งตัง,
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยภายหลังระยะเวลาสิ ,นสุดสัญญา กําหนดให้ อตั ราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มี
อัตราการเติบโตร้ อยละ 1.50 ต่อปี ทังนี
, , ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หมายรวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดินของผู้
เช่าบางรายตามสัญญา ค่าใช้ จ่ายในการรั กษาความปลอดภัย ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ ส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญของโครงสร้ าง (Minor repairment or maintenance) และอยูน่ อกเหนือหน้ าทีในการ
บํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิน ของผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ของโครงการ ค่า ใช้ จ่ า ยในการปฎิ บัติ ห น้ า ที ทัว ไปในการบริ ห ารจัด การ
อสังหาริ มทรัพย์ และค่าเบี ,ยประกันภัย
 ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ในรอบปี สิ ,นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 ประมาณการในอัตราประมาณ
ร้ อยละ 3.52 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ อ้ างอิงจากประมาณการทีคาดว่าจะมีการใช้ จา่ ยจริ ง จากนันประมาณการ
,
ให้ เท่ากับร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การโดยประมาณการในอัตราทีสงู กว่าทรัพย์สินของ WHART
เนืองจากพิจารณาว่าสินทรัพย์มีอายุการใช้ งานมานานกว่า
 เงินสํารองเพือซ่อมแซมและบํารุงรักษาใหญ่ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
คลังสินค้ า
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 ค่าเช่าหรื อเช่าช่วงทีดิน สําหรับโครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH 3M และโครงการ WHA บางนาตราด กม.
19 ประมาณการ โดยอ้ างอิงจากสัญญาเช่าหรื อเช่าช่วงทีดินทีเกียวข้ อง
4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการกองทุนรวม
ทีป รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึง ประกอบด้ วย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ อ้ างอิงจากอัตราทีกําหนดตามสัญญา โดยเท่ากับร้ อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของก
WHAPF จนถึง 31 ธันวาคม 2562 จากนันตั
, งแต่
, 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป เท่ากับร้ อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของ WHAPF
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญา (ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของ WHAPF)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญา (ไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของ WHAPF)
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับ WHAPF ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์สิน ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET annual fee) และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ อ้ างอิงตามค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งในรอบปี บญ
ั ชี 2559 และประมาณการของ WHAREM โดยมีอตั รา
เติบโตทีร้อยละ 3.00 ต่อปี
5. ดอกเบีย4 จ่ าย
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการดอกเบี ,ยจ่าย และการจ่ายชําระคืนเงินต้ นตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ โดย ณ วันที
WHART จะเข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) WHAPF จะมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือจํานวน 511.00 ล้ านบาท
ทังนี
, , ดอกเบี ,ยจ่ายจากเงินกู้ยมื ดังกล่าว คํานวณตามอัตราดอกเบี ,ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั , (MLR) ลบด้ วยอัตราคงที ตามทีระบุ
ในสัญญา
6. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดสําหรับโครงการทีเป็ นกรรมสิทธิภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ถือกรรมสิทธิ]ในทีดินจะยังคงดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันต่อไปอีกใน
อนาคต โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 1.50 ต่อปี และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) โดย
อ้ างอิงจากการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การในปี สดุ ท้ ายของระยะเวลาประมาณการทีถกู ปรับลดเพือสะท้ อนสภาพ
ทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
7. อัตราคิดลดกระแสเงินสด
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนํ ,าหนักของกองทุนรวม (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงสามารถ
คํานวณได้ ตามสมการดังนี ,
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WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1-t) x [D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ,
Ke = Rf + E (Rm – Rf)
โดยที
Rf

=

อัตราดอกเบีย, ปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พัน ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 30 ปี ณ วัน ที 26 พฤษภาคม 2560 เท่ า กั บ ร้ อยละ 3.51 ต่ อ ปี (ที ม า:
www.thaibma.or.th)
= ค่าสัมประสิทธิ]ความแปรปรวนของหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงค่าเบต้ า
E
ของกองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พ ย์ (“กองทุน อสังหาฯ”) และทรั สต์ เ พือการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์
(“กองทรัสต์”) ซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีระยะเวลาซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกินกว่า
1 ปี ประกอบกับมีการลงทุนในสินทรั พย์ ป ระเภทอาคารคลังสินค้ าคล้ ายคลึง กันกับสิน ทรั พย์ ของ
WHAPF ได้ แก่ ทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดั บบลิวเอชเอพรี เมียมโกรท
(“WHART”) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีพาร์ คโลจิส
ติคส์ (“TLOGIS”) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท (“TGROWTH”)
และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (“TREIT”) ย้ อนหลัง
1 ปี ถึง ณ วันที 26 พฤษภาคม 2560 (ทีมา: Bloomberg) จากนันที
, ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการ
ปรับผลกระทบจากการก่อหนี ,โดยนําโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนอสังหาฯ หรื อกองทรัสต์ แต่ละกองออก
ตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax)x (D/E)กองทุนอสังหาฯ/กองทรัสต์) จะได้ ค่า
Unleverage Beta และนําโครงสร้ างเงินทุนของ WHAPF เข้ าไปแทนตามสมการ Leverage Beta =
Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHAPF ซึง จะได้ คา่ เบต้ าเท่ากับ 0.420
Rm
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่
, ปี 2525 – 2559 ซึงเท่ากับร้ อยละ 14.80 (ทีมา: www.set.or.th
และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ)
โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี ,
การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน (Ke)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
3.51%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
11.29 %
E (3)
0.420
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
8.25%
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ทังนี
, , อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย (Ke) ทีคํานวณได้ ดงั แสดงในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 8.25 และเมือนําค่า Ke ไป
คํานวณหา WACC จะได้ คา่ อัตราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 8.05 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke

=

Kd

=

t
=
D/(D+E) =

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย คํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดัง
แสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 8.25
ต้ นทุนทางการเงินของหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ย เท่ากับร้ อยละ 4.71 ซึง ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ,ยเงินกู้ยืมของกองทุนรวม WHAPF
กําหนดให้ ไม่มีอตั ราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เนืองจากกองทุนรวมไม่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราส่วนหนี ,สินเป้าหมายของกองทุนรวมโดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราส่วนหนี ,สิน
ของกองทุนรวมในปั จจุบนั

การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนํา4 หนัก (WACC) ของกองทุนรวม WHAPF
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
8.25%
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
4.71%
D/(D+E) (3)
5.78%
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลหรื อ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
8.05%
จากสมมติฐานข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้ ดงั นี ,
ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม WHAPF
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ อืนๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทุนรวม
กระแสเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินงาน

ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
ปี ที 5
ปี ที 6
ปี ที 7
ปี ที 8
ปี ที 9 ปี ที 10
828.88 846.53 871.27 882.30 894.85 909.66 923.82 953.76 978.32 1,002.04
8.45
8.45
8.46
8.47
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
837.33 854.98 879.74 890.77 903.32 918.14 932.31 962.26 986.83 1,010.55
105.18

94.29

101.60

105.53

107.75

109.82

111.26

113.14

116.76

117.95

732.15

760.69

778.14

785.23

795.57

808.32

821.05

849.12

870.07

892.61

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที 11 ปี ที 12 ปี ที 13 ปี ที 14 ปี ที 15 ปี ที 16 ปี ที 17 ปี ที 18 ปี ที 19 ปี ที 20
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ 1,013.61 1,020.55 1,031.23 1,048.42 1,075.07 1,091.51 1,095.75 1,116.55 1,014.42 1,044.93
รายได้ อืนๆ
8.52
8.52
8.53
8.54
8.55
8.55
8.55
8.56
8.52
8.53
รวมรายได้
1,022.13 1,029.07 1,039.76 1,056.95 1,083.61 1,100.07 1,104.31 1,125.11 1,022.94 1,053.46
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทุนรวม
119.40 119.98 120.54 123.32 124.41 125.81 126.10 126.69 103.44 103.87
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
902.73 909.09 919.22 933.63 959.20 974.25 978.21 998.42 919.51 949.59
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หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ อืนๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทุนรวม
Terminal value
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ

ปี ที 21 ปี ที 22 ปี ที 23 ปี ที 24 ปี ที 25 ปี ที 26 ปี ที 27 ปี ที 28 ปี ที 29 ปี ที 30
1,052.72 1,040.09 1,051.12 1,040.70 939.72 953.05 970.39 983.56 997.54 1,015.70
8.54
8.53
8.54
8.53
8.49
8.50
8.50
8.51
8.52
8.52
1,061.26 1,048.62 1,059.66 1,049.23 948.21 961.54 978.90 992.07 1,006.06 1,024.22
105.23

105.13

105.77

105.45

88.09

89.03

90.11

91.06

956.03
10,981.29

943.49

953.89

943.78

860.12

872.51

888.79

901.01

92.05

93.18
14,436.34

914.01 15,367.38

ดังนัน, มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของ WHAPF จากการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีมูลค่าเท่ากับ 10,981.29
ล้ านบาท นอกจากนีท, ีปรึ กษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สนิ ของ WHAPF เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลีย นแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี ,
การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)

กรณีที 1 ปรับอัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาปั จจุบนั ลดลง
และเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
กรณีที 2 ปรับอัตราค่าเช่า ตังแต่
, ปีที 21 โดยปรับให้ คงอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุด
ระยะเวลาประมาณการและปรับเพิมอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุดระยะเวลา
ประมาณการ

มูลค่ าทรัพย์ สนิ ของ WHAPF
(ล้ านบาท)
10,681.59 – 11,280.99
10,981.29
10,688.27 – 11,301.34

จากการวิเคราะห์คา่ ความไว จะได้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ของ WHAPF ทีระหว่าง 10,681.59 – 11,301.34 ล้ านบาท
การประเมินราคาทรัพย์ สินของ WHART
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของแต่ละโครงการทีคาดว่าจะได้ รับในแต่
ละปี โดยโครงการลักษณะทีเป็ นสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วง (Leasehold) อันได้ แก่ โครงการ WHA บางนาตราด กม.18 โครงการ
WHA วังน้ อย และโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะจัดทําประมาณการทางการเงิน ตังแต่
, วนั ที 1
ธันวาคม 2560 ถึงวันทีซึงเป็ นวันสิ ,นสุดสัญญาเช่าทีดินระยะยาวของแต่ละโครงการ และสําหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้ า
WHA ลาดกระบัง โครงการ WHA บางนาตราด กม.23 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ WHA สระบุรี และโครงการ
WHA ลาดกระบัง ที WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ] (Freehold) ในทีดินซึงเป็ นทีตงของทรั
ั,
พย์สิน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จัดทําประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 30 ปี (ตังแต่
, วนั ที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีกองทรัสต์คาดว่าจะเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2590)
ทังนี
, , สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิงจากสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของโครงการฉบับปั จจุบนั ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าทีของ WHAREM ในฐานะผู้จดั การ
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กองทรัสต์ และ WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการพิจารณาค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานต่างๆ ของกองทรัสต์ใน
ทรัพย์สนิ แต่ละโครงการ เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปั จจุบนั ทังนี
, , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณ
การตามสภาพปั จจุบนั โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้ อมูลทีสามารถรับรู้ได้ ขณะทําการศึกษา ดังนัน, หากปั จจัยดังกล่าว
เปลีย นแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจเปลีย นแปลงตามไปด้ วย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ สมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มีดงั นี ,
1. รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ โดยอ้ างอิงจากสัญญาเช่า
เดิมของแต่ละอาคาร และประมาณการให้ มีการปรับค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นจากอัตราค่าเช่าเดิม ซึงส่วนใหญ่เป็ น
อัตราร้ อยละ 10.00 ร้ อยละ 8.00 หรื อร้ อยละ 7.00 ทุกๆ 3 ปี ตามโครงสร้ างสัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร และตังแต่
,
ประมาณการปี ที 21 จนสิ ,นสุดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึ ก ษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเพิมค่าเช่าและ
ค่าบริ การเหลือร้ อยละ 5.00 ร้ อยละ 4.00 หรื อร้ อยละ 3.50 ทุกๆ 3 ปี (อัตราการเติบโตของการปรับเพิมค่าเช่าและ
ค่าบริ การลดลงตามโครงสร้ างสัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งาน
มากขึ ,น)
 อัตราการเช่าคลังสินค้ า สําหรั บอาคารทีมีผ้ ูเช่าในปั จจุบัน ประมาณการตามระยะเวลาของสัญญา โดยภายหลัง
หมดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั สําหรับโครงการทีมีลกั ษณะเป็ นกรรมสิทธิ] ในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลา
ประมาณการ กํ าหนดสมมติฐานอัตราการเช่า ทีอัตราร้ อยละ 90.00 โดยพิจารณาจากอัตราการเช่าพื ,นที ณ วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุนทีร้อยละ 93.57 (หากไม่รวมพื ,นทีที WHA ตกลงรับชําระค่าเช่าจะมีอตั ราการเช่าพื ,นทีร้อยละ 87.61
สําหรับอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อ ยละ 85.00
เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
ในขณะทีโครงการทีมีลกั ษณะเป็ นสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วง ในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ
กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 90.00 สําหรับอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป
กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 85.00 ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ก่อนทีจะสิ ,นสุดการเช่าหรื อเช่าช่วงทีดิน ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจะมีการปรับอัตราการเช่าเพือให้ สะท้ อนถึงความเสียงทีผ้ เู ช่าอาจไม่ต่อสัญญา หรื อจัดหาผู้เช่าราย
ใหม่ได้ ยากกว่า โดยกําหนดสมมติฐานในช่วง 3 ปี แรกทีร้อยละ 75.00 และในช่วง 3 ปี สดุ ท้ ายของสัญญาเช่าทีดิน ร้ อย
ละ 50.00
อย่างไรก็ดี พื ,นทีบางส่วนของคลังสินค้ าทีไม่มีผ้ เู ช่าเกินกว่า 1 ปี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจะปรับลดประมาณการ
อัตราการเช่าเป็ นร้ อยละ 50.00 ของพื ,นทีเช่านันๆ
, ตลอดระยะเวลาประมาณการ ในขณะที พื ,นทีบางส่วนของคลังสินค้ า
ทีสิ ,นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2560 หรื อกําลังจะสิ ,นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าและผู้เช่าแจ้ งไม่ต่อสัญญา ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจะปรับลดประมาณการอัตราการเช่าเป็ นร้ อยละ 80.00 ของพื ,นทีนนๆ
ั , สําหรับระยะเวลา 3 ปี แรกนับแต่วนั ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
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2. รายได้ ดอกเบีย4
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ดอกเบี ,ยจากเงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเป็ นเงินสดคงเหลือจากส่วนที
นําไปเป็ นเงินทุนบางส่วนในการซื ,อทรัพย์สนิ ครัง, ทีผา่ นมา โดยประมาณการทีอตั ราดอกเบี ,ยทีร้อยละ 0.54 อ้ างอิงจากอัตรา
ทีเกิดขึ ,นจริ งในปี 2559
3. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน ซึง ประกอบไปด้ วย
 ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นค่าธรรมเนียมว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์อ้างอิงจากสัญญาแต่งตัง,
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และข้ อมูลทีได้ รับจากทาง WHAREM โดยภายหลังระยะเวลาสิ ,นสุดสัญญา กําหนดให้ อตั รา
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 1.50 ต่อปี และจะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่า
, สต์ ทังนี
, , ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
หมายรวมถึ ง ค่าใช้ จ่ ายในการดูแลบริ ห ารจัดการและบํา รุ งรั กษาทรั พย์ สินในส่วนที ไม่เป็ น สาระสําคัญ (Minor
repairment or maintenance) ค่าคอมมิชชัน ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าเบี ,ยประกัน ค่าบํารุ งสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง และภาษี โรงเรื อนของผู้เช่าบางรายตามสัญญา
 ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรั กษาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การคลังสินค้ า
 เงินสํารองเพือซ่อมแซมและบํารุงรักษาใหญ่ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
คลังสินค้ า
 ค่าเช่าหรื อเช่าช่วงทีดิน สําหรับโครงการ WHA บางนาตราด กม.18 โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม. 5 ประมาณการ โดยอ้ างอิงจากสัญญาเช่าหรื อเช่าช่วงทีดินทีเกียวข้ อง
4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์ ซึง ประกอบด้ วย
 ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อ
ปี ของราคาทุนของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของราคาทุน
ของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ
เงินทุนจดทะเบียนของ WHART)
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับกองทรั สต์ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET annual fee) และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM โดยมีอตั ราเติบโตทีร้อยละ 3.00 ต่อปี
5. ดอกเบีย4 จ่ าย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการดอกเบี ,ยจ่าย อ้ างอิงจากจํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี ,ย และเงือนไขการจ่ายชําระเงิน
ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ โดย ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์จะมีเงินกู้ยืมคงเหลือจํานวน 3,968.65 ล้ านบาท ทังนี
, ,
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ดอกเบี ,ยจ่ายจากเงินกู้ยืมดังกล่าว คํานวณตามอัตราดอกเบี ,ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั , (MLR) ลบด้ วยอัตราคงที ตามทีระบุใน
สัญญา
6. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดสําหรับ โครงการทีเป็ นกรรมสิทธิภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ถือกรรมสิทธิ]ในทีดิน จะยังคงดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันต่อไปอีกใน
อนาคต โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 1.50 ต่อปี และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) โดย
อ้ างอิงจากการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การในปี สดุ ท้ ายของระยะเวลาประมาณการทีถกู ปรับลดเพือสะท้ อนสภาพ
ทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
7. อัตราคิดลดกระแสเงินสด
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนํ ,าหนักของกองทรัสต์ (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงสามารถ
คํานวณได้ ตามสมการดังนี ,
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1-t) x [D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ,
Ke =Rf + E (Rm – Rf)
โดยที
Rf

=

E

=

อัตราดอกเบีย, ปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พัน ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 30 ปี ณ วัน ที 26 พฤษภาคม 2560 เท่ า กั บ ร้ อยละ 3.51 ต่ อ ปี (ที ม า:
www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิทธิ] ความแปรปรวนของหน่วยทรัสต์ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงค่าเบต้ าของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทุนอสังหาฯ”) และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทรัสต์”) ซึง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีระยะเวลาซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกินกว่า 1 ปี ประกอบกับ
มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้ าคล้ ายคลึงกันกับสินทรัพย์ ของ WHART ได้ แก่ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF”)
กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทคอน (“TFUND”) กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที พ าร์ ค โลจิ ส ติ ค ส์
(“TLOGIS”) กองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทคอน อิ น ดัส เทรี ย ล โกรท (“TGROWTH”)
และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (“TREIT”) ย้ อนหลัง
1 ปี ถึง ณวันที 26 พฤษภาคม 2560 (ทีมา: Bloomberg) จากนันที
, ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการ
ปรับผลกระทบจากการก่อหนี ,โดยนําโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนอสังหาฯหรื อกองทรัสต์ แต่ละกองออก
ตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax)x (D/E)กองทุนอสังหาฯ/กองทรัสต์) จะได้ ค่า
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Rm

=

Unleverage Beta และนําโครงสร้ างเงินทุนของ WHART เข้ าไปแทนตามสมการ Leverage Beta =
Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHART ซึง จะได้ คา่ เบต้ าเท่ากับ 0.555
อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี
, ปี 2525 – 2559 ซึงเท่ากับร้ อยละ 14.80 (ทีมา: www.set.or.th
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่
และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี ,
การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ (Ke)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
3.51%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
11.29%
E (3)
0.555
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
9.78%
ทังนี
, , อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย (Ke) ทีคํานวณได้ ดงั แสดงในตารางข้ างต้ น เท่ากับร้ อยละ 9.78 และเมือนําค่า Ke ไป
คํานวณหา WACC จะได้ คา่ อัตราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.80 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke

=

Kd

=

t
=
D/(D+E) =

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย คํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดัง
แสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 9.78
ต้ นทุนทางการเงินของหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ย เท่ากับร้ อยละ 4.12 ซึง ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ,ยเงินกู้ยืมถัวเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักของกองทรัสต์
กําหนดให้ ไม่มีอตั ราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เนืองจากกองทรัสต์ไม่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราส่วนหนี ,สินเป้าหมายของกองทรัสต์ โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราส่วนหนี ,สิน
เป้าหมายของกองทรัสต์

การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนํา4 หนัก (WACC) ของกองทรัสต์
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
9.78%
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
4.12%
D/(D+E) (3)
35.00%
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลหรื อ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
7.80%
จากสมมติฐานข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้ ดงั นี ,
ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ WHART
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5 ปี ที 6 ปี ที 7 ปี ที 8 ปี ที 9 ปี ที 10
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ 1,005.66 1,001.47 1,022.22 1,043.41 1,068.12 1,086.29 1,124.45 1,143.83 1,165.25 1,208.79
รายได้ ดอกเบี ,ย
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
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หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3
รวมรายได้
1,006.49 1,002.30 1,023.05
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
108.92 109.68 114.27
กระแสเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินงาน
897.57 892.62 908.78

ปี ที 4 ปี ที 5 ปี ที 6 ปี ที 7 ปี ที 8 ปี ที 9 ปี ที 10
1,044.23 1,068.95 1,087.12 1,125.28 1,144.66 1,166.07 1,209.62

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที 11 ปี ที 12 ปี ที 13
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ 1,224.61 1,228.82 1,258.68
รายได้ ดอกเบี ,ย
0.83
0.83
0.83
รวมรายได้
1,225.44 1,229.65 1,259.51
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
131.02 132.14 133.58
กระแสเงินสดสุทธิจาก
1,094.41 1,097.51 1,125.92
การดําเนินงาน

ปี ที 14 ปี ที 15 ปี ที 16 ปี ที 17 ปี ที 18 ปี ที 19 ปี ที 20
1,290.88 1,319.57 1,376.35 1,402.99 1,417.92 1,458.39 1,492.45
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
1,291.71 1,320.40 1,377.18 1,403.82 1,418.75 1,459.21 1,493.27

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที 21
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ 1,508.08
รายได้ อืนๆ
0.83
รวมรายได้
1,508.90
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
150.99
Terminal value
กระแสเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินงาน
1,357.92
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ
13,737.76

115.75 117.76 119.44 121.25 125.00 126.71 129.23
928.49 951.19 967.68 1,004.03 1,019.66 1,039.37 1,080.39

135.54

138.04

140.79

142.56

143.80

146.13

148.80

1,156.17 1,182.35 1,236.39 1,261.27 1,274.94 1,313.09 1,344.47

ปี ที 22 ปี ที 23 ปี ที 24 ปี ที 25 ปี ที 26 ปี ที 27 ปี ที 28 ปี ที 29 ปี ที 30
1,470.87 1,460.71 1,404.47 1,223.03 1,088.45 1,066.54 1,086.74 1,101.08 1,118.72
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
1,471.70 1,461.54 1,405.30 1,223.86 1,089.28 1,067.37 1,087.57 1,101.90 1,119.55
151.64 152.62 145.93 126.13 109.12 105.95 107.09 108.14

1,320.07 1,308.91 1,259.37 1,097.73

109.26
16,281.30

980.16 961.42 980.48 993.77 17,291.59

ดังนันมู
, ลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ของ WHART ในปั จจุบนั จากการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีมลู ค่าเท่ากับ
13,737.76 ล้ านบาท นอกจากนี ,ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการ
ประเมินมูลค่าหน่วยทรัสต์ของ WHART เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลีย นแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี ,
การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)
มูลค่ าทรัพย์ สนิ ของ WHART
(ล้ านบาท)
กรณีที 1 ปรับอัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาปั จจุบนั ลดลง
13,334.00 – 14,141.52
และเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
13,737.76
กรณีที 2 ปรับอัตราค่าเช่า ตังแต่
, ปีที 21 โดยปรับให้ คงอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุด
13,351.28 – 14,161.47
ระยะเวลาประมาณการ และปรับเพิมอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุดระยะเวลา
ประมาณการ
จากการวิเคราะห์คา่ ความไว จะได้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ของ WHART ทีระหว่าง 13,334.00 – 14,161.47 ล้ านบาท
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ดังนัน, ราคาประเมินสินทรัพย์ของ WHAPF โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 10,681.59 – 11,301.34 ล้ านบาท และ
ราคาประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระของ WHART อยู่ในช่วง 13,334.00 – 14,161.47 ล้ านบาท โดยทีปรึ กษานํา
ราคาประเมินทีได้ ไปปรั บปรุ งกับมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ เพือพิจารณาอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรั สต์ โดยมี
รายละเอียดดังนี ,
การประเมินมูลค่ าโดยวิธปี รับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
WHAPF
WHART
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ 31 มกราคม 2560 (ล้ านบาท)
9,512.40
9,599.96
รายการปรับปรุง:
หัก เงินลงทุนในสินทรัพย์ ณ วันที 31 มกราคม 2560
(9,542.00)
(13,082.76)
บวก เงินลงทุนในสินทรัพย์ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
10,681.59 – 11,301.34
13,334.00 – 14,161.47
หัก เงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่ายจากผลการดําเนินงานถึงวันที
(163.40)
(149.76)
31 มกราคม 2560
หัก ประมาณการเงินปั นผลจากเงินสดส่วนเกินของ WHAPF
(64.00)
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิหลังการปรับปรุ ง (ล้ านบาท)
10,424.60 – 11,044.35
9,701.45 – 10,528.92
จํานวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
939.06
972.14
มูลค่ าตามบัญชีโดยวิธีปรั บปรุ งด้ วยราคาประเมินของที
11.10 – 11.76
9.98 – 10.83
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บาท/หน่ วย)
จากตารางข้ างต้ นมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ WHAPF ด้ วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเท่ากับ 11.10 – 11.76 บาทต่อหน่วย และมูลค่าหน่วยทรัสต์ตามวิธี ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ของ WHART ด้ วยราคา
ประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 9.98 – 10.83 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ที 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0250 – 1.1785 หน่วยทรัสต์ของ WHART ทังนี
, , อัตราการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์ทีราคาฐานของสินทรัพย์เท่ากับ 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0987 หน่วยทรัสต์ของ WHART
สรุ ปความเหมาะสมของอัตราการสับเปลียนหน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
จากผลการประเมิ นมูลค่าหน่วยลงทุนของ WHAPF และหน่วยทรั สต์ WHART เพือพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการ
สับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ,
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าหน่ วยลงทุนของ WHAPF และหน่ วยทรัสต์ ของ WHART
มูลค่ าหน่ วยลงทุน /หน่ วยทรัสต์ อัตราการสับเปลียน อัตราการสับเปลียน
(บาทต่ อหน่ วย)
ของหน่ วยทรัสต์
สูงกว่ า (ตํากว่ า)
วิธีการประเมินมูลค่ า
ต่ อ 1 หน่ วยลงทุน อัตราทีกําหนดที
WHAPF
WHART
1.0562 (ร้ อยละ)
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี
10.13
9.88
1.0258
(2.88)
2. วิธีมลู ค่าตามราคาตลาด
10.08 – 11.21 9.61 – 9.96
1.0123 – 1.1666
(4.16) – 10.45
3. วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ด้ วยราคาประเมิน 10.18 – 10.47 9.73 – 9.82
1.0361 – 1.0764
(1.90) – 1.91
ของผู้ประเมินราคาอิสระ
4. วิธีปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชี ด้ วยราคา
11.10 – 11.76 9.98 – 10.83 1.0250 – 1.1785
(2.95) – 11.58
ประเมินของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าโดยวิธีมลู ค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินอัตราการสับเปลีย น
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ในครัง, นี , เนืองจากราคาประเมินสินทรัพย์หลัก เป็ นราคาประเมินทีเกิดขึ ,นในอดีตซึงไม่ใช่ช่วงเวลาที
คาดว่าจะเข้ าทํารายการในอนาคต ในขณะที วิธีมลู ค่าตามราคาตลาด ถึงแม้ วา่ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์จะ
สะท้ อนถึงอุปสงค์และอุปทานโดยนักลงทุน จากการพิจารณารั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารทีเกี ยวข้ อง รวมถึงการคาดการณ์ ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต สภาวการณ์ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบแล้ ว อย่างไรก็ดี เนืองจากลักษณะโดยทัว ไป
ของกองทุนรวม และกองทรัสต์ รวมถึง WHAPF และ WHART ทีมีปริ มาณการซื ,อขายและสภาพคล่องในการซื ,อขายค่อนข้ าง
น้ อย ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ในการเข้ าทํา
รายการในครัง, นี ,
ทังนี
, , เมือพิจารณาจากงบการเงิน ณ วันที 31 มกราคม 2560 ของ WHAPF และ WHART จะเห็นว่าทรัพย์สนิ หลักในงบการเงิน
คือ เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามราคายุติธรรม โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88.59 ของสินทรัพย์รวมของ WHAPF และ
สัดส่วนร้ อยละ 94.29 ของสินทรัพย์รวมของ WHART ดังนัน, เพือสะท้ อนมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ ในการเข้ าทํารายการใน
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึงเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุน
WHAPF และหน่วยทรัสต์ WHART เพือกําหนดอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ในการเข้ าทํารายการ คือ วิธี
ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยจัดทําการประเมินราคาทรัพย์สินหลัก ณ วันที
กองทรัสต์ คาดว่าจะทํารายการ คือ วันที 1 ธันวาคม 2560 เพือสะท้ อนมูลค่าของทรัพย์ สินจากกระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนินงานในอนาคต ทังรายได้
,
และค่าใช้ จ่ายทีคาดว่าจะเกิดขึ ,นโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลตามสัญญาทีมีอยู่ในปั จจุบนั และนําไป
ปรับปรุงกับงบการเงินของ WHAPF และ WHART เพือสะท้ อนมูลค่าในการเข้ าทํารายการ รวมถึงสินทรัพย์และหนี ,สินอืนในงบ
การเงิน และเนืองจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารและจัดการกองทุนรวมและกองทรัสต์ และนํากระแสเงินสดมาคิดลดด้ วยต้ นทุนถัวเฉลียของกองทุนรวมและกองทรัสต์
ในขณะทีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระพิจารณาเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของทรัพย์สนิ เพียงอย่างเดียว ดังนันที
, ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าโดยวิธี ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ด้วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความ
เหมาะสม โดยมีอตั ราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 1 หน่วย WHAPF ต่อ 1.0250 – 1.1785 หน่วยของ
WHART ซึง อัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนทีกําหนดครัง, นี ,ที 1.0562 อยู่ในช่วงของอัตราการสับเปลียนของทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราการสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์มีความเหมาะสม
1.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงือนไขในการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จากการแปลง
สภาพ WHAPF จากร่ างสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง อันได้ แก่ ร่ างสัญญาเพือดําเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF
และร่ างสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาต่างๆ ที WHAPF เป็ นคู่สญ
ั ญาอยู่ในปั จจุบนั ให้ แก่ WHAPF ซึงมีรายละเอียด
ปรากฎในส่วนที 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขการรั บโอนทรั พย์ สินและภาระ
ของ WHAPF ครัง4 นี 4 มีความเหมาะสม เนืองจากเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดหลายประการของร่ างสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการโอนและรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART นัน, เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของ WHART ให้ ได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ซึง มีสภาพเป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทังเป็
, น
เงื อนไขปกติของการซื อ, ขายทรั พย์ สิน ทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึงเงื อ นไขดัง กล่าวมิ ได้ ทําให้ WHART เสีย
72

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ประโยชน์ เช่น ข้ อกําหนดให้ ในวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ WHAPF ต้ องโอนทรัพย์สนิ รวมถึงสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
และสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ และเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การให้ แก่ WHART
ั ญาอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ แก่ รวมถึงต้ นฉบับโฉนดทีดิน ใบอนุญาตต่างๆ เอกสาร
พร้ อมทังส่
, งมอบสัญญาต่างๆ ที WHAPF เป็ นคูส่ ญ
สิทธิและสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ให้ ครบถ้ วน เป็ นต้ น ขณะทีเงือนไขและ/หรื อ
ข้ อกําหนดอืนเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบทีเกียวข้ อง เช่น กําหนดให้ การแปลงสภาพ WHAPF เข้ ารวมกับ
WHART และการดําเนินการอืนทีเกียวข้ องกับวาระดังกล่าว เช่น การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ การ
กู้ยืมเงิน เป็ นต้ น ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือ หน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART
นอกจากนี , ด้ วยข้ อกําหนดที WHART จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF เมือไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายใน
อาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของ
พื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี) นัน, เป็ นแนวทางหนึงในการ
ปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF ครัง, นี ,
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ส่ วนที 2 การลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เป็ นกองทรั สต์ และการกู้ยืมเงินและการให้
หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์
2.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และเมือ WHART
ได้ รับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพแล้ ว จะส่งผลให้ WHART มีทรัพย์สินรวมเพิมเป็ นประมาณ
24,562.89 ล้ านบาท (อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ ,นสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ของ WHART และงบ
การเงินสําหรับปี สิ ,นสุด ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559 ของ WHAPF) ขณะทีมีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงมาอยู่ที ประมาณ
ร้ อยละ18 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (จากปั จจุบนั ที WHART มีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงินประมาณร้ อยละ 28 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีข้อจํากัดในการกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินอัตราส่วนร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์) ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน เพิมเติมได้ นนั ,
WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ของ WHART จึงมีความประสงค์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน เพิมเติมทันที อันได้ แก่
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA จํานวน 4 รายการ ประกอบด้ วย โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 โครงการ WHA บางนาตราด กม.
19 Phase 2 โครงการ WHA ลําลูกกา และโครงการ Omada (รายละเอียดทรัพย์สินของกลุม่ WHA ปรากฏในบทสรุ ปสําหรับ
ผู้บริ หารและเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ,) เพือให้ WHART มีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพิมมากขึ ,น
ในอนาคต โดยมูลค่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในครัง, นี , รวมทังสิ
, ,นไม่เกิน 3,090.00 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย ค่า
เช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิง ปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง และค่าเช่า
สําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ซึงจะชําระในวันที WHART ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ) นอกจากนี ,
สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึงมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าทีตอ่ อายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ซึง จะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) โดยราคาเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ น
ราคาทีไม่สงู กว่าราคาประเมินตําสุด ของอสังหาริ มทรั พย์ ทีได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้ อยละ 10.00
(รายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1.3 และเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ,) ทังนี
, ,
แหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA มาจาก
(1) เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ ทีอาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงเป็ นวงเงินกู้ระยะยาว
จํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท โดยนําทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอนมา
จาก WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางรายการ ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น
,
o จํานองทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนจาก WHAPF ทังหมด
o สิทธิการเช่าจากผู้ให้ เช่า/ ผู้ให้ เช่าช่วงของ WHAPF ทีไ ด้ รับโอนมาจาก WHAPF ทังหมด
,
o สิทธิการเช่าและสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สินของ
WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF ทังหมด
,
o สิทธิทีจะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอน
มาจาก WHAPF ทังหมด
,
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(2)

เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สิน ซึงได้ รับโอนจากกลุม่ WHA และของทรัพย์สินของ WHART
ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF รวมจํานวนประมาณ 250 ล้ านบาท โดยผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการกําหนด
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขใดๆ อาทิเช่น การกําหนดจํานวนเงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริ การทีจะนํามาใช้ เป็ นเงินทุน การ
กําหนดโครงการที WHART จะนําเงินมัดจําตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง, และ/
หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ รายละเอียดของการนําเงินประกันการเช่าและ
การบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช, วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพ

อีกทัง, WHAREM มีความประสงค์ทีจะแต่งตัง, WHA ซึง เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHAREM ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที WHART จะลงทุนเพิม เติม ครั ง, นี , โดยค่า ตอบแทนผู้บ ริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ นนั , WHA จะเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) จาก WHART ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่า
, สต์ และกรณีทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ (NAV) ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอืนทีมิได้ มาจาก
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้ าง11
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ WHART ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมและวาระทีเกียวข้ อง จะอยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังนี ,
1. WHA WVH และ WAAได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจํา เป็ น) ของบริ ษัทตน
ในการให้ เช่าและขายทรัพย์สนิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดําเนินการใดๆ เพือให้ ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
ดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย WHART แล้ ว
2. ไม่มีประเด็นทียงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง ผู้จัดการกองทรัสต์
จะเปิ ดเผยความเสีย งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3. ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิมทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อืนๆ ทีเกียวข้ อง
4. เมือ WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วย และ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF การกู้ยืมเงินของ WHART และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องเพือลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าว รวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของ WHART
5. การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ในการแปลงสภาพ WHAPF แล้ วเสร็ จภายในวันที 31
ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไป
ตามกฎหมาย
11

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์คํานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใน
การเข้ าลงทุนครัง, แรก การลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 2 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ ม
ทรัพย์ ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับกรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
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ทังนี
, , WHART จะรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF เมือไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อ
โรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART (แล้ วแต่กรณี) เพือเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHART ในการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
นอกจากนี , สืบเนืองจากการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF (ข้ อมูลปรากฏในส่วนที 1 ของ
รายงานฉบับนี ,) และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมดังทีกล่าวมาข้ างต้ น WHAREM ประสงค์จะเข้ ากู้ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 4,061
ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ซึงอาจกู้จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อสถาบันการเงิน ซึงอาจเป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันกับทรัสตี (ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ KAsset ซึงทําหน้ าที
เป็ นทรัสตีของ WHART) ทังนี
, , การกู้ยืมเงินของ WHART ครัง, นี , ประกอบด้ วย
1. วงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท เพือลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
2. วงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณไม่เกิน 511 ล้ านบาท เพือชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ที WHART
จะรับโอนมาจาก WHAPF
3. วงเงินกู้ระยะสันจํ
, านวนประมาณไม่เกิน 250 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที WHART จะต้ องคืนเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การทีนําไปลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
โดยการกู้ยืมเงินดังกล่าว WHAREM จะนําทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินหลักของ WHAPF ทีโอนให้ แก่ WHART
ทังหมดหรื
,
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ได้ แก่
(1) การจํานองทรัพย์สินหลักของ WHAPF ที WHART จะได้ รับจากการแปลงสภาพ WHAPF ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
และ/หรื อการโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน
(2) การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม
(3) การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าทีมีอายุมากกว่า 3 ปี
(4) การจดทะเบียนสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อกรมธรรม์ประกันภัย เป็ น หลักประกันทางธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ
(5) หลักประกันการกู้ยืมอืนๆ ตามทีผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกันกําหนดเพิมเติมในสัญญากู้ยืมเงิน
ั ญากู้ยืมเงิ นเดิม ในปั จจุบันของ WHART และเงิ นกู้ยืมเพิมเติมในครัง, นี , ภาระหนีเ, งิ นกู้ของ
ทังนี
, , เมือรวมกับเงิ นกู้ภายใต้ สญ
WHART จะมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ WHART ภายหลังการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, นี , (รายละเอียดร่างข้ อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี มี
รายละเอียดปรากฎในข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ,)
อีกทัง, ผู้จัดการกองทรัสต์ ประสงค์ ให้ มีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั ระหว่าง WHART และ WHA
ฉบับลงวันที 12 ธันวาคม 2557 ฉบับลงวันที 29 ธันวาคม 2558 และฉบับลงวันที 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าที
ของผู้ให้ สญ
ั ญาเกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคา เพือให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ได้ เช่าหลังคาได้ ก่อน
บุคคลอืน เพือให้ เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ วในการดําเนินการแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการพิจารณาให้ เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มี
ผู้เช่าของโครงการดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ในอนาคตได้ โดยมิต้องนําการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ซึง ถื อ เป็ น การทํ า ธุ ร กรรมระหว่า งกองทรั สต์ กับ บุค คลที เ กี ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ขออนุมัติ จ ากที ป ระชุม ผู้ถื อ
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หน่วยทรัสต์ ซึง มีขนตอนและค่
ั,
าใช้ จ่ายในการดําเนินการ โดยมีข้อความทีจะแก้ ไขเพิมเติมในสัญญาตกลงกระทําการ 3 ฉบับ
ในปั จจุบนั ของ WHART มีดงั นี ,
อ้ างถึงสัญญาตกลง
กระทําการ ฉบับลงวันที
12 ธันวาคม 2557
(หัวข้ อหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญา
เกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคา
ของโครงการ WHA บางนา
ตราด กม.23)

ข้ อความเดิม
ในสัญญาตกลงกระทําการ
5.3 ผู้ให้ สัญญาตกลงต่อผู้รั บสัญญาว่า หาก ณ
วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง, แรก ยังไม่มีผ้ เู ช่า
พื ,นทีหลังคาในโครงการ WHA บางนาตราด
กม.23 กับกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเป็ น
ผู้ชําระค่าเช่าพื ,นทีหลังคาให้ แก่กองทรัสต์เป็ น
เวลา 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง,
แรก ในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรั บเพิมขึ ,นร้ อย
ละ 10 ทุก 5 ปี เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลา 25 ปี
นัน, ผู้ให้ สญ
ั ญาจะสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
หลังคาดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
น้ อยกว่ า ระยะเวลาที เ หลื อ ของ 25 ปี ทัง, นี ,
ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดและเงื อ นไขการเช่ า และ
อัต ราค่ า เช่ า ที ไ ม่ ด้ อ ยไปกว่า เดิม อนึง หาก
ผู้ให้ สญ
ั ญาจัดหาผู้เช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว
และเกิ ด กรณี ผ้ ู เช่ า ดัง กล่ า วผิ ด นั ด หรื อไม่
สามารถชํ าระค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าได้ ผู้ให้
สัญญาไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า
29 ธันวาคม 2558
3.4 (ก) ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่า ในช่วงระยะเวลา 25
(หัวข้ อหน้ าที ของผู้ให้ สัญญา
ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนพื ,นทีหลังคา
เกี ยวกับพื น, ที เช่ าส่วนหลังคา
ส่วนทีเหลือในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
ของโครงการ WHA ชลหาร
กม. 4 และโครงการ WHA วังน้ อย ยังไม่มีผ้ ู
พิ จิ ต ร กม. 4 และโครงการ
เช่ า ผู้ ให้ สัญ ญาตกลงจะเป็ น ผู้ ชํ า ระค่า เช่ า
WHA วังน้ อย)
พื น, ที ห ลั ง คาส่ ว นที ยั ง ไม่ มี ผ้ ู เช่ า ให้ แก่ ผ้ ู รั บ
สัญญาเป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรั สต์
เข้ าลงทุน ในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตาราง
เมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิมขึ ,น
ร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
(ข) ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 25 ปี นัน, ผู้ให้ สญ
ั ญา
จะสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีหลังคาส่วน
ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการ
เช่ า ไม่ น้อ ยกว่า ระยะเวลาที เ หลื อ ของ 25 ปี
ทัง, นี , ภายใต้ ข้ อ กํ าหนดและเงื อ นไขการเช่ า
และอัตราค่าเช่าทีไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ ว ผู้ให้
สัญ ญาไม่ ต้ อ งชํ า ระค่ า เช่ า สํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า
หลังคาส่วนทีเหลือของโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม. 4 และ/หรื อโครงการ WHA วังน้ อย

ข้ อความทีขอแก้ ไขเพิมเติม
ในสัญญาตกลงกระทําการ
1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 25 ปี
นับตัง, แต่วนั ทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน (“ระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา”) พื ,นทีหลังคา
ในโครงการ ยังไม่มีผ้ ูเช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน ผู้ใ ห้ สัญ ญาตกลงจะเป็ น ผู้ชํ า ระค่า เช่ า
หลั ง คาให้ แก่ ก องทรั สต์ ต ลอดระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคาในอัตราค่าเช่า
3 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่า
เช่าจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการชําระค่าเช่า
หลัง คาดัง กล่ า ว กองทรั ส ต์ จ ะให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ูใ ห้
สัญญา และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ให้
สัญ ญา ในอันที จะเช่ าหลังคาดังกล่ าวได้ ก่อ น
บุคคลอื น โดยมี ร ะยะเวลาการเช่าไม่น้อ ยกว่า
25 ปี นับ แต่ วัน ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น โดยมี
อัตราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา
รั บ ชํ า ระค่ า เช่ า หลั ง คาให้ แก่ ก องทรั ส ต์ ณ
ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่า
ทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ (ถ้ ามี)
แล้ ว แต่จํ านวนใดจะสูง กว่า (“สิ ท ธิ ในการเช่ า
หลังคา”)
3. เมือผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับ ผู้ ให้ สัญ ญาใช้ สิ ท ธิ ใ นการเช่ า หลัง คาตาม
เงื อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว
หน้ าทีก ารชํ า ระค่า เช่าหลังคาของผู้ใ ห้ สัญญา
ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง
4. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลารับประกันการชําระค่าเช่า
หลังคา หากผู้ให้ สัญญาสามารถจัดหาผู้เช่ามา
เช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของระยะเวลา
รั บ ประกั น การชํ า ระค่ า เช่ า หลั ง คา ภายใต้
ข้ อกําหนดและเงือนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที
ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชําระ
ค่าเช่าสํ าหรั บพืน, ทีเช่าหลังคาส่วนทีเหลื อ ของ
โครงการ ส่วนทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่า
ได้ แ ล้ ว ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ อี ก ต่อ ไป อย่ า งไรก็ ดี
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7 ธันวาคม 2559
(หัวข้ อหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญา
เกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคา
ของโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม.5)

ข้ อความเดิม
ข้ อความทีขอแก้ ไขเพิมเติม
ในสัญญาตกลงกระทําการ
ในสัญญาตกลงกระทําการ
(แล้ วแต่ ก รณี ) ส่ ว นที ผ้ ู ให้ สัญ ญาสามารถ
หากผู้เ ช่า ทีผ้ ูให้ สัญ ญาจัดหามาได้ นัน, เข้ าทํ า
จัดหาผู้เช่าได้ แล้ วให้ แก่ผ้ ูรับสัญญาอีกต่อไป
สัญญาเช่าพื ,นทีหลังคาส่วนทีเหลือของโครงการ
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาได้
โดยมี อัตราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลงกันไว้ ผู้ให้
นันเข้
, าทําสัญญาเช่าพื ,นทีหลังคาส่วนทีเหลือ
สัญ ญายัง มี หน้ า ที ต้ อ งชํ า ระค่า เช่า ส่ ว นที ข าด
ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 และ/
สําหรั บพืน, ทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรั สต์ต่อไป
หรื อโครงการ WHA วังน้ อ ย (แล้ วแต่กรณี )
จนครบกําหนดระยะเวลารับประกันการชําระค่า
โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลงกันไว้ ผู้ให้
เช่าหลังคา
สัญญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่าเช่าส่วนทีขาด 5. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
สําหรั บพืน, ทีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูรับสัญญาต่อไป
หลั ง คาดัง กล่ า วได้ แล้ ว และเกิ ด กรณี ผ้ ู เช่ า
จนครบกําหนดระยะเวลา 25 ปี ดังกล่าว
ดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตาม
(ค) อนึง หากผู้ให้ สัญญาสามารถจัดหาผู้เช่ามา
สัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชําระค่า
เช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ เู ช่า
เช่าแทนผู้เช่า
ดัง กล่ า วผิ ด นัด หรื อ ไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า เช่ า 6. สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 หาก
ตามสัญ ญาเช่าได้ ผู้ให้ สัญญาไม่ต้อ งรั บผิด
ผู้ให้ สัญญาในฐานะผู้บริ หารอสังหา-ริ มทรั พย์
ชํ า ระค่ า เช่ า แทนผู้ เช่ า ทัง, นี , หากมี ก ารเลิ ก
เสนอให้ มีการเลิกสัญ ญาเช่าก่อนครบกํ าหนด
สัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลารั บ ประกัน การชํ า ระค่ า เช่ า หลัง คา
25 ปี ดั ง กล่ า วอั น เนื อ งมาจากการตกลง
(ด้ วยเหตุผลอืนนอก เหนือจากกรณี ทีมีเหตุผิด
ร่ วมกันของผู้เช่าและผู้รับสัญญา โดยการเลิก
นัดหรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาได้ )
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อ เสนอของ
และทรั สตีในนามของกองทรั สต์ตกลงยินยอม
ผู้ให้ สัญญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
เลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของผู้ให้ สัญญาใน
และผู้รั บสัญ ญายินยอมเลิกสัญญาเช่าตาม
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในกรณี เช่นว่า
ข้ อ เสนอของผู้ใ ห้ สัญ ญา ในกรณี เ ช่ น ว่า นัน,
นั น, ผู้ ให้ สั ญ ญายั ง มี ห น้ าที ต้ องชํ า ระค่ า เ ช่ า
ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่าเช่าสําหรับ
สําหรั บพืน, ทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรั สต์ต่อไป
พืน, ทีเช่าดังกล่าวให้ แ ก่ผ้ ูรั บสัญ ญาต่อไปจน
จนครบกําหนดระยะเวลารับประกันการชําระค่า
ครบกําหนดระยะเวลา 25 ปี ดังกล่าว
เช่าหลังคา
1. ผู้ให้ สัญญาตกลงว่าหาก ในช่วงระยะเวลา 25
ปี นั บ ตัง, แต่ วั น ที ก องทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น พื น, ที
หลังคาในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5
ยังไม่มีผ้ ูเช่า ณ วันทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน ผู้ใ ห้
สัญญาตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่
กองทรั สต์ เ ป็ น ระยะเวลา 25 ปี นับ แต่วัน ที
กองทรั สต์เข้ าลงทุน ในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อ
ตารางเมตร ต่อ เดือน และอัตราค่าเช่าจะปรั บ
เพิมขึ ,นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
2. ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 25 ปี นนั , หากผู้ให้ สญ
ั ญา
สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพืน, ทีหลังคาส่วนทียัง
ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
น้ อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี นนั , ภายใต้
ข้ อกําหนดและเงือนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที
ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชําระ
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ข้ อความเดิม
ในสัญญาตกลงกระทําการ
ค่าเช่าสํ าหรั บพื น, ทีเช่าหลังคาส่วนทีเหลื อ ของ
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 ส่วนทีผ้ ใู ห้
สั ญ ญาสามารถจั ด หาผู้ เช่ า ได้ แล้ วให้ แก่
กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้
สัญ ญาจัดหามาได้ นัน, เข้ าทําสัญญาเช่าพื น, ที
หลังคาส่วนทีเหลือของโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม.5 โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลง
กัน ไว้ ผู้ใ ห้ สัญ ญายัง มี ห น้ าที ต้ อ งชํ า ระค่า เช่ า
ส่ ว นที ข าดสํ า หรั บ พื น, ที เ ช่ า ดั ง กล่ า วให้ แก่
กองทรัสต์ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา 25 ปี
ดังกล่าว
3. อนึง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
หลั ง คาดัง กล่ า วได้ แล้ ว และเกิ ด กรณี ผ้ ู เช่ า
ดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชําระค่า
เช่าแทนผู้เช่า

ข้ อความทีขอแก้ ไขเพิมเติม
ในสัญญาตกลงกระทําการ

ทั ง, นี , หา กผู้ ใ ห้ สั ญ ญ า ใ น ฐา นะ ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พย์ เสนอให้ มี การเลิก สัญ ญาเช่ า
ก่ อ นครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า 25 ปี
ดัง กล่ า ว (ด้ ว ยเหตุอื น นอกเหนื อ จากกรณี ที มี
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า เช่ า ตาม
สัญญาเช่าได้ ) และทรัสตีในนามของกองทรัสต์
ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของ
ผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ใน
กรณี เช่นว่านัน, ผู้ให้ สัญญายังมีหน้ าทีต้องชําระ
ค่าเช่าสําหรับพืน, ทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรั สต์
ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา 25 ปี ดงั กล่าว

ทังนี
, , เนืองจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี , (1) การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ น
กองทรัสต์ ทีรองรับการแปลงสภาพ การลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF และการกู้ยืมเงิ นของ
WHART และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART และ (2) การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังกองทรั
,
สต์
WHART เพือรองรับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมนัน, เป็ นวาระทีเกียวกับการรองรับการแปลง
สภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึงเป็ นเรื องทีเกียวข้ องและเป็ น
เงื อนไขของกันและกัน ดังนัน, หากเรื อ งใดเรื องหนึง ในข้ อ (1) – (2) ข้ า งต้ นไม่ได้ รั บการอนุมัติ จากที ประชุมวิสามัญผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1 /2560 ให้ ถือว่าวาระทีได้ รับการอนุมตั ิไปก่อนหน้ าได้ ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระ
อืนเพือให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART พิจารณาต่อไป
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นอกจากนี , เนืองจากวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิของทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง, ที 1 /2560 ในข้ อ (1)
และ (2) ข้ างต้ น กับวาระเพือพิจารณาอนุมตั ิที (1) – (5) ของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 นัน, เป็ น
วาระทีเกียวกับการแปลงสภาพ WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังจากการแปลงสภาพ WHAPF ซึง เป็ นวาระ
ทีเกียวข้ องและเป็ นเงือนไขของกันและกัน ดังนัน, หากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ครัง, ที 1/2560 ไม่อนุมตั ิเรื องใด
เรื องหนึง ตามวาระที (1) – (5) จะไม่มีการนําเสนอเรื อง (1) – (2) ข้ างต้ นให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ครัง,
ที 1/2560 พิจารณา
2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม ซึง เป็ น ทรั พ ย์ สิน ของกลุ่ม WHA มูลค่า ลงทุน รวมทัง, สิน, ไม่เ กิ น 3,090.00 ล้ า นบาท
(ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอืนที
เกียวข้ อง และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) รวมถึงสิทธิในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของโครงการ WHA
ชลหารพิจิตร กม. 3 อีก 30 ปี ซึง มีคา่ เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ซึงจะชําระเมือมีการต่อ
สัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) และการได้ มาซึงสินทรัพย์รายการอืนที WHART ประสงค์จะขออนุมตั ิรายการจากทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในครัง, เดียวกัน อันได้ แก่ การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF ซึงจะเป็ นผลให้ WHART ได้ รับโอนทรัพย์สินและ
ภาระของ WHAPF ถือเป็ นการได้ มาซึง สินทรัพย์หลักทีมีมลู ค่าตังแต่
, ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
นอกจากนี , การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมดังกล่าวถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลเกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิ กายน 2546 และทีแก้ ไข
เพิมเติม (บจ/ป 22-01) (“ข้ อบังคับ บจ/ป 22-01”) เนืองจาก WHA ซึง เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบคุ คล
ทีเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ที WHART จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,นัน, เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ใน WHAREM ซึงทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ของ WHART และ WHA เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในสัดส่วนร้ อยละ 15.00 (ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที
14 มิถนุ ายน 2560) ทังนี
, , เมือรวมกับรายการเกียวโยงรายการอืนกับกลุม่ WHA ซึง WHART ประสงค์จะขออนุมตั ิรายการจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง, เดียวกันนี , อันได้ แก่ (1) การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีจะเข้ า
ลงทุนเพิมเติม (2) การให้ WHA เป็ นผู้ชําระค่าเช่าพื ,นทีคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 และ
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2 ทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน รวมทัง, ชําระค่าเช่าพื ,นทีหลังคาของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 ทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน เป็ นเวลา 25 ปี (หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ
WHA) และ (3) การให้ สทิ ธิ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA เป็ นผู้เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ WHA บางนา
ตราด กม. 23 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 ตามข้ อเสนอ
การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั ของ WHART รวมถึงรายการเกียวโยงกับกลุม่ WHA ในช่วง 6 เดือนที
ผ่านมา อันได้ แก่ การให้ เช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ า ในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 แก่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท
จํากัด (WHA ถือหุ้นร้ อยละ 89.99 ในบริ ษัทดังกล่าว) และการให้ เช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.
80

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

19 Phase 2 แก่บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด (WHA ถือหุ้นร้ อยละ 33.33 ในบริ ษัทดังกล่าว) จะมีขนาดรายการเกียว
โยงรวมมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์ ซึงWHART มีหน้ าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ดงั กล่าวข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้ าทํา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ด้ วย
คะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํ า นวนหน่วยลงทุน หรื อ จํ า นวนหน่ว ยทรั สต์ ทัง, หมดของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนหรื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยการในประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์เพือขอมติ
ดังกล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัส ต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั,
ทังนี
, , จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วย
,
ลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
WHAPF หรื อ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
WHAREM ได้ แต่งตังที
, ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกียวกับ ความสมเหตุสมผล ความเป็ น
ธรรมของราคาและเงือนไขของการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ อันได้ แก่ การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติม การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการ เพือ
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทังนี
, , รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมีสว่ นได้ เสียและไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี ,
รายชือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของ WHART ทีไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม
การแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการ
รายชือ
1 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
2 นายสมยศ อนันตประยูร
3 นางสาวจรี พร จารุ กรสกุล
4 นางสาวจารุ วรรณ จารุ กรสกุล
5 นางวิภาวี เฉลิมทรัพยากร
6 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์
7 นางสาวนลิน อนันตประยูร
8 นายอรรณพ เฉลิมทรัพยากร
9 นายรชต ตราชูวณิช
10 นายอัษฎางค์ ไชยสนิท
11 นายมนต์ชยั พินธุประภา
12 นางสาวทัศนีย์ อัศวฉัตรโรจน์
13 นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
14 นางอัชฌรัตน์ อัศวฉัตรโรจน์
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วันที 14 มิถนุ ายน 2560
ทีมา : WHAREM

จํานวนหน่ วยทรัสต์
ทีถือใน WHART*
จํานวน
%
145,821,322
15.00
1,127,100
0.12
901,300
0.09
297,400
0.03
135,400
0.01
110,000
0.01
100,000
0.01
90,700
0.01
70,000
0.01
50,100
0.01
10,000
0.00
8,000
0.00
6,844
0.00
3,000
0.00
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และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สําหรับการกู้ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 4,061 ล้ านบาท และให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน ซึงอาจรวมถึงทรัพย์สินของ
WHAPF ทังหมดหรื
,
อบางรายการ และ/หรื อทรัพย์สนิ ที WHART จะลงทุนเพิมเติมครัง, นี ,กับสถาบันการเงิน ในกรณีทีเป็ นสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี (อันได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
KAsset ซึงทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีของ WHART) ถือเป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั
ทรั สตี ทีมีขนาดรายการเกี ยวโยงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของทรั สต์ ดังนัน, WHART ต้ องเปิ ดเผย
สารสนเทศเกียวกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทังการเข้
,
าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมาก ซึงคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของ
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรั สต์ทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที WHART จะกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการกระทําทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์
ของกองทรั สต์ กับ ทรั สตี ดัง นัน, มติ ที ป ระชุม ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ จ ะต้ อ งไม่มี เ สีย งคัด ค้ า นเกิ น กว่า 1 ใน 4 ของจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
ทังนี
, , การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
,
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี โดยการในประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอมติ
, ,
ดังกล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั,
ทังนี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
,
WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
, , WHAREM ได้ แต่งตังที
, ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกียวกับ ความสมเหตุสมผลของการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกันกับทรัสตี เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ โดยรายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี ,
รายชือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของ WHART ทีไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติ
การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
รายชือ
1 บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
2 บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วันที 14 มิถนุ ายน 2560
ทีมา : WHAREM

จํานวนหน่ วยทรัสต์
ทีถือใน WHART*
จํานวน
%
28,471,552
14,494,745

2.93
1.49

2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม
(1)

ร่ างสัญญาทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA
(1.1) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจะซือ4 จะขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง และร่ างสัญญาซือ4 ขายเครืองมือ
และอุปกรณ์
คูส่ ญ
ั ญา

: ผู้จะซื ,อ :
 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท กระทําในนามของ WHART (“ผู้
จะซื ,อ” หรื อ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ผู้จะขาย :
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) สําหรั บโครงการ WHA บางนา
ตราด กม.19 (อาคาร C และ M)
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด (“WVH”) สําหรับโครงการ WHA ลําลูกกา
 บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“WAA”) สําหรับโครงการ Omada
ทรัพย์สินที
: 1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3
จะซื ,อขาย
 กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดนิ และอาคาร
2) โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 (อาคาร C และ M)
 กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า (อาคาร C และ M) รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอืนๆ
อันเป็ นส่วนควบของทีดนิ และอาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ 14,099.56 ตรม.
 กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดนิ และอาคาร
3) โครงการ WHA ลําลูกกา
 กรรมสิทธิ]ในทีดนิ โฉนดเลขที 1346 เนื ,อทีตามโฉนดทีดนิ รวม 12 – 2 – 50.50* ไร่
 กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดนิ และอาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าลานจอด
รถ รวมประมาณ 4,124.00 ตร.ม.
 กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดนิ และอาคาร
4) โครงการ Omada
 กรรมสิทธิ]ในทีดิน โฉนดเลขที 34269 และ 39798 เนื ,อทีตามโฉนดทีดินรวม 24 – 7 – 32.4 ไร่
และโฉนดทีดนิ เลขที 39798 เนื ,อทีตามโฉนดทีดนิ 0 – 3 – 69.9 ไร่ ตังอยู
, ่ทีตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) รวมเนื ,อทีตามโฉนดทีดนิ 25 – 3 – 32.4 ไร่ *
 กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดนิ และอาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารเฟส 1 รวมประมาณ 16,469.00 ตร.ม.**
 กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดนิ และอาคาร
หมายเหตุ * เป็ นเนื ,อทีทีปรากฏตามโฉนดทีดนิ ซึง จํานวนเนื ,อทีดินจริ งอาจมีจํานวนมากกว่าหรื อน้ อย
กว่าเนื ,อทีดินทีปรากฏตามโฉนดทีดิน ทังนี
, , ขึ ,นอยู่กบั ผลการรังวัดก่อนวันที WHART รับ
]
โอนกรรมสิทธิทีดนิ โดยในสัญญาฉบับลงนามจะระบุเนื ,อทีดินตามทีรังวัดได้ จริ ง
** พืน, ทีทีนอยู่ทีประมาณปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบั 15,568.79 ตร.ม.โดยมี
เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้ าในการทําสัญญาเช่า นอกจากนี , พืน, ทีเช่าในบาง
อาคารมีการตกลงในเงือนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทําให้ เกิดความ
แตกต่า งระหว่า งพื น, ที เ ช่ า อาคารและพื น, ที เ ช่ า ตามสัญ ญา ทัง, นี ก, ารประเมิ น ราคา
ทรัพย์สินคํานวณจากพื ,นทีเช่าตามสัญญา กล่าวคือ 15,568.79 ตร.ม. เป็ นสําคัญ
ราคาทรั พย์ สิ นที จะ : ราคาทรั พย์สินทีจะซื ,อจะขาย เมือรวมกับค่าเช่าทรั พย์สินทีเช่าและค่าซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ
ซื ,อขาย
และอุปกรณ์ จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื นๆ ทีเกียวข้ อง และราคา
ดังกล่าวจะไม่นําผลการรังวัดทีดนิ มาเป็ นเหตุในการปรับราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผล
การรั งวัด ทีดิน จะทํ าให้ มีจํานวนเนื อ, ที ดินเพิ มขึน, หรื อ ลดลงจากทีร ะบุไ ว้ ในสรุ ปสาระสํ าคัญของ
, , ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับได้ ตามทีคสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายเห็นสมควร
สัญญานี ,) ทังนี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
 คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รั บผิดชอบชําระค่าใช้ จ่ายทีเจ้ าพนักงานทีดินเรี ยกเก็บในวันโอน
กรรมสิทธิ] ดังต่อไปนี ,
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
o ผู้จะขายเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลหัก ณ ทีจ่าย
 ผู้จ ะขายตกลงรั บผิ ดชอบชํ าระค่าใช้ จ่ าย และค่าอากรแสตมป์ เกี ยวกับการจดทะเบี ยนโอน
กรรมสิทธิ]ในทรัพย์สินจากผู้จะขายมายัง WHART และค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ นํ ,าและมิเตอร์
ไฟฟ้าจากผู้จะขายมายัง WHART
การโอนกรรมสิทธิ] : 1. คู่สัญญาตกลงจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] ท รัพ ย์สิน ทีจ ะซื ,อขายภายใน 60 วัน
และการส่งมอบ
นับตังแต่
, วนั ทีปิดการเสนอขายหน่วยทรั สต์ของ WHART ทีรองรับการแปลงสภาพ (“วันโอน
ทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ]”)
2. ในวัน โอนกรรมสิ ท ธิ] ผู้ข ายจะส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที จ ะซื อ, ขาย และให้ ถื อ ว่ า การส่ ง มอบการ
ครอบครองในทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขายมีผลสมบูรณ์ในวันโอนกรรมสิทธิ] และรับรองว่านอกจาก
สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าแล้ ว ทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขายไม่อ ยู่ภายใต้ ภาระผูกพัน และ/หรื อไม่
ตกอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใดๆ รวมทังจะต้
, องมีใบอนุญาตทีครบถ้ วนถูกต้ อง
ทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในสภาพทีดีและเหมาะสมกับการใช้ งานของโครงการต่างๆ โดย
WHART จะต้ องเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ] สิทธิภาระจํายอม สิทธิในภาระติดพันในอสังหาริ มทรั พย์
และ/หรื อสิทธิในการใช้ ทางเข้ าออกทีเกียวข้ อง
3. ด้ วย WHART จะได้ รับโอนสิทธิการเช่าโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 อันเป็ นทีตงของ
ั,
อาคาร C และ M จาก WHAPF เนืองจากการแปลงสภาพ WHAPF เข้ ารวมกับ WHART และ
ได้ รับโอนกรรมสิทธิ]ในอาคาร C และ M ในโครงการ WHA ถนนบางนาตราด กม.19 (อาคาร C
และ M) จาก WHA ทําให้ WHART ป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในโครงการดังกล่าวและประโยชน์จาก
อาคาร C และ M ตกได้ แก่ WHART ดังนัน, ในวันโอนกรรมสิทธิ]โครงการ WHA บางนาตราด
กม.19 (อาคาร C และ M) ให้ ถือว่าข้ อตกลงในสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่ว งสําหรั บโครงการ
ดังกล่าวระหว่าง WHA และ WHAPF ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2556 ซึง โอนให้ แก่ WHART เป็ น
อันสิ ,นสุดลงเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ทีดินทีมีการโอนสิทธิการเช่าช่วงในส่วนที
เป็ นทีตงของอาคาร
ั,
C และ M ที WHA ตกลงให้ ค่าตอบแทนการให้ สิทธิดงั กล่ าวแก่ WHAPF
เป็ นเงินจํานวน 200,000 บาทต่อปี
เงือนไข และข้ อ
: 1. WHART ได้ รับโอนทรัพย์สินและภาระจาก WHAPF เป็ นทีเรี ยบร้ อย
กําหนดในการรับ
2. ผู้จะขายได้ ดําเนินการรั งวัดทีดินของทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขายให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]
ทังนี
, , คูส่ ญ
ั ญาตกลงยอมรับผลการรังวัดดังกล่าว และคูส่ ญ
ั ญาจะไม่นําผลการรังวัดดังกล่าวมา
โอนกรรมสิทธิ] และ
เป็ นเหตุในการเรี ยกค่าเสียหาย ปรับราคาซื ,อขาย หรื อเรี ยกค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยคู่สญ
ั ญา
การชําระราคา
ยังคงจะดําเนินการซื ,อขายกันต่อไป
3. ในวันโอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายจะโอนเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าคลังสินค้ า และผู้เช่าพื ,นทีอืนๆ
ภายใต้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การให้ แก่ WHART โดยเงินประกันทีโอนให้ แก่ WHART
ดังกล่าวเป็ นเงินประกันส่วนทีเหลือหลังจากที WHA หักชําระจากเงินประกันเพือไปชําระราคา
ทรัพย์สินทีจะซื ,อขาย
4. ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สิน
ทีจะซื ,อขายให้ แก่ WHART และผู้จะขายจะพยายามให้ ได้ รับความยินยอมในการโอนสิทธิ
ดังกล่า วจากผู้เช่าไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 75 ของพื น, ทีเช่า ทัง, หมดภายในระยะเวลา 3 เดือ น
หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ] สําหรั บผู้เช่าทีมิได้ ให้ ความยินยอม อันเป็ นเหตุให้ WHART ไม่
สามารถเรี ยกเก็ บ ค่า เช่า โดยตรงจากผู้เ ช่า ดัง กล่า วได้ หากผู้จ ะขายได้ รั บ ชํ า ระค่าเช่ าและ
ค่าบริ การใดๆ สําหรับระยะเวลาการเช่าภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ]จากผู้เช่าตามสัญญาเช่าและ
ภาษีอากรและ
ค่าใช้ จ่าย

:
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
สัญญาบริ การ ผู้จะขายจะส่งมอบค่าเช่าดังกล่าวทังหมดให้
,
แก่ WHART ภายใน 7 วันนับแต่
วันทีได้ รับเงินดังกล่าว
5. กรณีสภาพของทรัพย์สินทีจะซื ,อขายอยู่ในสภาพเสียหาย หรื อชํารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญ (ใน
สภาพทีหาก WHART ทราบล่วงหน้ า จะไม่เข้ าทําสัญญาซื ,อขาย) WHART มีสิทธิทีจะปฏิเสธการ
รับโอนกรรมสิทธิ]ในทรั พย์สินทีจะซื ,อขายจนกว่าผู้จะขายจะแก้ ไขความเสียหายหรื อความชํารุ ด
บกพร่ องดังกล่าว โดยผู้จะขายต้ องดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่
วันทีได้ รับแจ้ งจาก WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้จะขาย
6. ในกรณี ผ้ ูจะขายมีการจัดทําประกันภัยเกียวกับทรั พย์สินทีจะซื ,อจะขายไว้ ก่อนหน้ าทีคู่ สัญญา
จะเข้ าทําสัญญาฉบับนี , และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวัน
โอนกรรมสิทธิ] ผู้จะขายตกลงจะดําเนินการให้ WHART และผู้ให้ ก้ ขู อง WHART (ถ้ ามี) เป็ นผู้
เอาประกันภัยร่ วมและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ในส่วนของทรั พย์สินที
จะซื อ, จะขาย โดยมี ผ ลนับ ตัง, แต่วัน โอนกรรมสิ ท ธิ] เ ป็ น ต้ น ไป โดย WHART ตกลงเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า เบี ย, ประกัน ภัย ตามสัด ส่ ว นของระยะเวลาความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย ที ยัง เหลื อ อยู่ โดยหากผู้ จะขายได้ ชํ า ระเบี ย, ประกัน ภัย ในส่ ว นดัง กล่ า วไปแล้ ว
WHART ตกลงจะชํ าระคืนค่าเบีย, ประกันภัยตามสัดส่วนดังกล่าวให้ แ ก่ ผ้ ูจะขาย ภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ]
การพัฒนา
: การลงทุนในโครงการ Omada WHARTจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าฉบับเดิมระหว่าง
อสังหาริ มทรัพย์ใน
WAA และบริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด ซึง ได้ ตกลงยินยอมให้ ผ้ เู ช่าสามารถ
ดําเนินการก่อสร้ างและใช้ ประโยชน์ในทรั พย์สิน ทีเช่าเพือขยายพืน, ทีคลังสินค้ าเพิมเติมในบริ เวณ
ทรัพย์สินทีจะซื ,อจะ
ทีดนิ ซึง เป็ นส่วนหนึง ของทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย โดยอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมนันจะ
,
ขาย (โครงการ
ไม่ถือเป็ นส่วนควบของทีดนิ ซึง เป็ นทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย
Omada)
เหตุเลิกสัญญาและ : 1. ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรื อผิดคํา
ผลการเลิกสัญญา
รับรองและรับประกันทีให้ ไว้ ในสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที
กําหนด กรณีดงั กล่าวให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน, เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสิทธิ
เลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหาย
2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญ ญา กรณี ดัง กล่าวให้ ถือ ว่าสัญ ญาสิ น, สุด ลง โดยคู่สัญญาไม่มีสิท ธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
]
3. ก่อนการโอนกรรมสิทธิทรัพย์สินทีจะซื ,อขาย ผู้จะขายถูกศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์ ล้ มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง ให้ ฟืน, ฟูกิจการ กรณีดงั กล่าว WHART
อาจบอกเลิกสัญญา แต่คสู่ ญ
ั ญาไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึง
4. ก่อ นวัน โอนกรรมสิ ทธิ] ทรั พย์ สิน ทีจะซือ, ขายได้ รั บความเสี ยหายอย่า งมี นัยสํ าคัญ หรื อ การ
ประกอบกิจการของทรั พย์ สิน ทีจะซือ, ขายมี การเปลี ยนแปลงทางลบอย่างมี นัยสํ าคัญ กรณี
ดังกล่าว WHART อาจบอกเลิกสัญญา แต่ค่สู ญ
ั ญาไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
5. ไม่มีการชําระราคาซื ,อขายทรัพย์สิน และ/หรื อไม่มีการจดทะเบียนซื ,อขายทรัพย์สินทีจะซื ,อขาย
ภายในระยะเวลาทีกําหนด กรณีดงั กล่าวคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทีไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญาอาจบอก
เลิกสัญญาฉบับนี , และเรี ยกค่าเสียหาย

(1.2) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทรัพย์ สนิ โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร กม.3
คูส่ ญ
ั ญา

:  บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3
(“WHA” หรื อ “ผู้ให้ เช่า”)
85

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ทรัพย์สินทีเช่า

:

ค่าเช่า

:

ระยะเวลาการเช่า

:

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าของผู้
เช่า

:

 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรั พย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“ผู้เช่า” หรื อ “WHART” หรื อ
“กองทรัสต์”)
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ประกอบด้ วย
o สิทธิการเช่าบางส่วนในทีดิน โฉนดเลขที 106329 (บางส่วน) และ 140154 เนื ,อทีเช่าประมาณ
50 – 0 – 46.25 ไร่ จากผู้ให้ เช่า มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า
o สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานในโครงการ จํานวน 5 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 47,253.00 ตร.ม. พื ,นทีเช่าหลังคา รวมประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน, ทีเช่า
ลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.* พร้ อมสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดนิ และอาคารจากผู้ให้ เช่า มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า
หมายเหตุ * พื น, ที ดัง กล่ า วเป็ น พื น, ที ที ผ้ ู เช่ า รายหนึ ง ในโครงการมี สิ ท ธิ ใ ช้ เป็ น ลานจอดรถ
เนืองจากการต่อรองทางการค้ าในการทําสัญญาเช่า ทังนี
, , ในการประเมินราคาทรั พย์สิน จึงไม่
รวมคํานวณพื ,นทีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.นี ,
ค่าเช่าทรั พย์สินเมือรวมกับราคาทรั พย์สินทีจะซื ,อจะขาย และค่าซื ,อขายงานระบบ เครื องมือ และ
อุปกรณ์ จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง และราคาดังกล่าวจะไม่
นําผลการรังวัดทีดินทีกองทรัสต์ลงทุนมาเป็ นเหตุในการปรับราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่
ว่าผลการรังวัดทีดนิ จะทําให้ มีจํานวนเนื ,อทีดินเพิมขึ ,นหรื อลดลงจากทีระบุไว้ ในสรุ ปสาระสําคัญของ
สัญญานี ,)
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าเช่าทรั พย์สินทีเช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
, วนั จดทะเบียนสิทธิการ
เช่า (“ระยะเวลาการเช่าช่วงแรก”)
1. ผู้ให้ เช่าให้ คํามัน จะให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 ปี ภายหลัง
จากสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก (“ระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ”) โดยมีข้อกําหนดและเงือนไข
ต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินฉบับนี ,ทุกประการ (“สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า”) เว้ น
แต่เรื องดังต่อไปนี ,
(1) ค่าเช่า : กําหนดค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุไปอีก 30 ปี เป็ น
จํานวน 100 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง)
(2) การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่า : ให้ เป็ นไปตามทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
(3) หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้ให้ เช่าทีผ้ ใู ห้ เช่าให้ ไว้ : เป็ นอันสิ ,นสุดลงและไม่มี
ผลใช้ บงั คับต่อไป
(4) หน้ าทีของผู้ให้ เช่าในการไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินทีเช่า :
ผู้ให้ เช่าสามารถจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินทีเช่าได้ ภายใต้ เงือนไขว่าบุคคลภายนอกผู้รับ
โอนกรรมสิทธิ]ในทรัพย์สินทีเช่าจากผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผู้เช่าเพือยินยอม
ผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าทีตา่ งๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ,
2. ผู้เช่าสามารถใช้ สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดยการแจ้ งล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ภายในปี ที 21 ถึงปี ที 25 ของระยะเวลาการเช่าช่วงแรกหรื อระยะเวลาอืนใดทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
3. ในกรณี ทีผ้ เู ช่าได้ แจ้ งความประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ให้ ค่สู ัญญานําสัญญา
เช่าฉบับใหม่ไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุนี , ณ สํานักงานทีดินที
เกียวข้ องภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะ
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4.
5.

หลักประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ของผู้ให้ เช่า

: 1.

2.

3.

สิทธิและหน้ าทีของ
ผู้เช่า

1.

2.

3.

ตกลงกันเป็ นอย่างอืน (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ”)
ในวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่า สํ า หรั บระยะเวลาการเช่า ที ต่อ อายุ ผู้เ ช่ าตกลงชํ าระค่า เช่ า
ทรัพย์สินทีเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
คูส่ ญ
ั ญาจะร่ วมมือกันในการดําเนินการเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพือให้ ทรัพย์สินที WHART
จะลงทุนนัน, เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดําเนินการให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ของกองทรั สต์ตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
, สต์และประกาศทีเกียวข้ อง
ผู้ใ ห้ เ ช่า ตกลงจดทะเบี ยนจํ านองทรั พ ย์ สิ น ทีเ ช่า บางส่ว น ได้ แ ก่ อาคารคลัง สิน ค้ า จํ านวน 5
อาคาร (อาคาร A, B, C, D และ E) พร้ อมสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดินและอาคารดังกล่าวตังอยู
, ่บนทีดินโฉนด 140154 เพือเป็ นประกันข้ อตกลงของผู้ให้ เช่าใน
เรื องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้ให้ เช่า ทีจะเป็ นเหตุให้
WHART บังคับสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ได้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART เป็ นผู้ยึดถือ
โฉนดทีดนิ ทีจํานองไว้ นบั ตังแต่
, วนั จดทะเบียนจํานอง
คูส่ ญ
ั ญาตกลงจดทะเบียนจํานองทรัพย์สินทีเช่า ณ สํานักงานทีดินในวันเดียวกับวันจดทะเบียน
สิทธิการเช่า โดยจะระบุวงเงินจํานองในจํานวนไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลียของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 2 ราย ทีทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีเช่าครัง, นี ,
เมือผู้เช่าไม่ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายในกําหนดเวลา หรื อเมือผู้เช่าใช้ สิทธิในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า และคูส่ ญ
ั ญาได้ ทําสัญญาเช่าฉบับใหม่และจดทะเบียนการเช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าทีตอ่ อายุแล้ ว หลักประกันดังกล่าวเป็ นอันสิ ,นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญาตกลงดําเนินการไถ่ถอน
จํานองในวันสิ ,นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
สําหรั บระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) และผู้เช่าจะส่งมอบโฉนดทีดินทีจํานองคืน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันทีมีการไถ่ถอนจํานองดังกล่าว
ผู้เช่าตกลงจะจัดหาทดแทนหรื อ ซ่อมบํารุ งรั กษา ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรั บปรุ ง
ทรัพย์สินทีเช่าหรื อกระทําการใดๆ เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าอยู่ในสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้
งานตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงแรกและระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุด้วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า
ผู้เช่าจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินทีเช่า และจะไม่ทําการแก้ ไข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรั พย์สินทีเช่าอันเป็ นการทําให้ ทรั พย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหาย หรื อ
เปลียนแปลงทรั พย์สินทีเช่าอันต้ องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ อง เว้ นแต่ได้ รั บ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรจากผู้ให้ เช่ าก่อ น โดยผู้ให้ เช่ าจะไม่ป ฏิเ สธการให้ ค วาม
ยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ทังนี
, , ผู้ให้ เช่ารับทราบและยอมรับว่าจะมีการติดตังแผง
,
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน, ทีหลังคาทีเช่า ซึงรวมถึงการติดตั ง, อุปกรณ์ ทีเกียวข้ องที
จําเป็ นในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาเพื อจํ าหน่าย
(Solar Rooftop) (“โครงการ Solar Rooftop”) ผู้เช่าและผู้เช่าช่วงพื ,นทีโครงการ Solar Rooftop
จะแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบก่อนทีจะมีการเริ มดําเนินการติดตังดั
, งกล่ าว ทังนี
, , เมือสิน, สุดระยะเวลา
การเช่าช่วงแรก หรื อระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ส่วนควบกับ
ทรัพย์สินทีเช่า (รวมถึงส่วนควบจากโครงการ Solar Rooftop ทีได้ รับมอบมาจากผู้เช่าช่วงพื ,นที
โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ บุคคลใดทีเกียวข้ องกับการประกอบกิจการของผู้เช่าช่วงพื ,นที
โครงการ Solar Rooftop (ถ้ ามี)) ตกเป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้ให้ เช่า ณ วันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
ช่วงแรก หรื อระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี )โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนใด ๆ
จากผู้ให้ เช่า
ในกรณีทีการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สินทีเช่า
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สิทธิและหน้ าทีของ :
ผู้ให้ เช่า

1.

2.

3.

เงือนไข และ
ข้ อกําหนดในการ
เช่าทรัพย์สิน และ
การชําระราคา

: 1.

2.

3.

4.

ข้ า งต้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลหรื อ อาคารอื น ใด หรื อ ในกรณี ที ผ้ ู เช่ า กระทํ า ผิ ด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับอืนใดทีเกียวข้ องของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง ผู้
เช่าตกลงรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายนันแต่
, เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดทั
,
งทางแพ่
,
งและทางอาญา
นับ แต่วัน ที ทํา สัญ ญาฉบับ นี แ, ละตลอดระยะเวลาการเช่า ตามสัญ ญาฉบับ นี , ผู้ให้ เ ช่ า จะไม่
จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินทีเช่า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ,
1.1 เป็ นการจํานองทรัพย์สินทีเช่าตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ,ให้ กบั ผู้เช่า หรื อ
1.2 เป็ นกรณี อืนใดทีผ้ ูให้ เช่าได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้เช่า โดย
บุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ] ในทรั พย์ สินทีเช่าจากผู้ให้ เช่า ตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษรกับผู้เช่าเพือยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าทีต่างๆ ของผู้ให้ เช่า
ตามสัญญาฉบับนี ,
ผู้ให้ เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินที
เช่าให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดเพือให้ ได้ รับความยิ นยอมจาก
ผู้เช่าในการโอนดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของพื ,นทีเช่าทังหมดภายในระยะเวลา
,
3 เดือน
หลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า อย่างไรก็ดี สําหรั บผู้เช่าทีมิได้ ให้ ความยินยอมในการโอน
ดังกล่าวหรื อทีไม่ได้ ลงนามในสัญญาแปลงหนี ,ใหม่ (Novation Agreement) ณ วันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าเพือเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับกองทรัสต์โดยตรง อันเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ไม่สามารถเรี ยก
เก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้เช่าดังกล่าวได้ หากผู้ให้ เช่าได้ รับชําระค่าเช่าและค่าบริ การใดๆ สําหรับ
ระยะเวลาการเช่าภายหลังวันจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าจากผู้เช่าตามสัญ ญาเช่าและ สัญญา
บริ การ ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบค่าเช่าดังกล่าวทังหมดให้
,
แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้ รับ
เงินดังกล่าว นอกจากนี , ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ งการโอนสิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้เช่า
รายที มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมในการโอนดัง กล่ า วหรื อ ที ไ ม่ ไ ด้ ล งนามในสัญ ญาแปลงหนี ใ, หม่
(Novation Agreement) เพือโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงินค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์
และในกรณี ทีสัญญาเช่ากับผู้เช่าดังกล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับพนักงานเจ้ าหน้ าที
ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการเปลียนทางทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีให้ แก่กองทรั สต์ด้วยค่าใช้ จ่าย
ของผู้ให้ เช่า
ในกรณีทีผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอืนใดจากผู้เช่าพื ,นทีตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การภายหลังจากวันทีจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการทยอยส่ง
มอบให้ แก่ผ้ เู ช่าให้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับมาจากผู้เช่าพื ,นที ทังนี
, , ผู้เช่าจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าว
WHA จะดําเนินการรั งวัดทีดินของทรั พย์สินทีเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า
ทังนี
, , คูส่ ญ
ั ญาตกลงยอมรับผลการรังวัดดังกล่าว และ คู่สญ
ั ญาจะไม่นําผลการรังวัดดังกล่าวมา
ั ญา
เป็ นเหตุในการเรี ยกค่าเสียหาย ปรับราคาค่าเช่า หรื อเรี ยกค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยคู่สญ
ยังคงจะดําเนินการเช่ากันต่อไป
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า WHA จะโอนเงินประกันทีได้ รับ จากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การให้ แก่ WHART โดยเงินประกันทีโอนให้ แก่ WHART ดังกล่าวเป็ นเงินประกันส่วนที
เหลือหลังจากที WHA หักชําระจากเงินประกันเพือไปชําระค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า
กรณี WHART เห็นว่าสภาพของทรัพย์สินทีเช่าอยู่ในสภาพทีเสียหายหรื อชํารุ ดบกพร่ องอย่างมี
นัยสําคัญจนถึงขนาดทีถ้า WHART ได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว WHART จะไม่เข้ าทําสัญญา WHART มี
สิทธิ] ทีจะปฏิเสธการเช่าทรั พย์สินทีเช่าจนกว่า WHA จะแก้ ไขความเสี ยหายหรื อ ความชํ ารุ ด
บกพร่ องดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจาก WHART โดย
ค่าใช้ จ่ายของ WHA
กรณี WHA มีการจัดทําประกันภัยเกียวกับทรัพย์สินทีเช่าไว้ ก่อนหน้ าทีค่สู ญ
ั ญาจะเข้ าทําสัญญา
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ทรัพย์สินทีเช่า
เสียหายหรื อถูก
ทําลาย

:

ฉบับนี ,และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวัน จดทะเบียนสิทธิการ
เช่า WHA ตกลงจะดําเนินการให้ WHART และผู้ให้ ก้ ขู อง WHART (ถ้ ามี) เป็ นผู้เอาประกันภัย
ร่ วมและผู้รับประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวในส่วนของทรัพย์สินทีเช่า โดยมีผล
นับตัง, แต่วันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเป็ นต้ นไป โดย WHART ตกลงเป็ นผู้รั บผิดชอบค่าเบีย,
ประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยทียั งเหลืออยู่ โดย
หาก WHA ได้ ชําระเบี ,ยประกันภัยในส่วนดังกล่าวไปแล้ ว WHART ตกลงจะชําระคืนค่าเบี ,ย
ประกันภัยตามสัดส่วนดังกล่าวให้ แก่ WHA ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า
1. กรณีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน
1.1 คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า กรณีผ้ เู ช่าตกลงให้
ผู้ให้ เช่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ผู้ให้ เช่ามีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนการจัดการและดูแลการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าให้ คงเดิม ทีเป็ นไปตามราคาตลาด
1.2 ผู้เช่าจะส่งมอบเงินค่าสิน ไหมทดแทนพื น, ฐานทีได้ รั บจากบริ ษัทประกันภัยให้ แก่ สถาบัน
การเงินผู้ให้ แก่กองทรัสต์ และ/หรื อผู้ให้ เช่า (แล้ วแต่กรณี ) ในกรณีผ้ เู ช่าให้ ผ้ ใู ห้ เช่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินและกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามค่าใช้ จ่าย
ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าตามทีเกิดขึน, จริ ง อย่างไรก็ดี ในกรณี ได้ รับค่าสินไหมทดแทน
พื ,นฐานล่าช้ าหรื อค่าซ่อมแซมมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานทีผ้ เู ช่าได้ รับ ผู้
เช่าจะใช้ เงินทุนของตน และ/หรื อจัดหาเงินทุนเพือชําระค่าซ่อมแซมทรั พย์สินทีเช่าดังกล่าว
กรณี ผ้ เู ช่าขอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าสํารองเงินค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมในส่วนทีเกินกว่าจํานวนเงินค่า
สินไหมทดแทนพื ,นฐานทีผ้ เู ช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยหรื อจํานวนเงินทีผ้ เู ช่าขาดอยู่นนั ,
แทนผู้เช่าไปก่อน ผู้เช่าจะชํ าระจํ านวนเงินดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า พร้ อมดอกเบีย, และ
ต้ นทุนทางการเงินของผู้ให้ เช่าตามทีจะได้ ตกลงกัน
2. กรณีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
,
ออย่างมีนยั สําคัญ จนผู้เช่าไม่อาจหาประโยชน์
หรื อใช้ ทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ,ต่อไปได้
2.1 คู่สญ
ั ญาจะพิจารณาร่ วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ น, ใหม่หรื อไม่ รวมถึง
เรื องส่วนแบ่งค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึน, ใหม่
2.2 กรณี ค่สู ัญญาตกลงจะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึน, ใหม่ ผู้เช่าจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
พื ,นฐานทังหมดที
,
ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเพือใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ าง
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีคา่ สินไหมทดแทนพื ,นฐานได้ รับล่าช้ า หรื อค่าก่อสร้ างมีจํานวนเกินกว่า
เงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานทีผ้ เู ช่าได้ รับ ผู้เช่าจะใช้ เงินทุนของตน และ/หรื อจัดหาเงินทุน
เพือชําระค่าก่อสร้ าง กรณีผ้ เู ช่าขอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าสํารองเงินค่าก่อสร้ างในส่วนทีเกินกว่าจํานวน
เงินค่าสินไหมทดแทนพืน, ฐานทีผ้ ูเช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยหรื อจํานวนเงินทีผ้ ูเช่า
ขาดอยู่นัน, แทนผู้เ ช่า ไปก่อ น ผู้เ ช่า จะชํ า ระจํ านวนเงิ นดังกล่ าวคืน ให้ แ ก่ผ้ ูให้ เช่ า พร้ อม
ดอกเบี ,ยและต้ นทุนทางการเงินของผู้ให้ เช่าตามทีจะได้ ตกลงกัน
2.3 เมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ คูส่ ญ
ั ญาตกลงจัดให้ มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ ,นใหม่ (โดยให้
มีข้ อกํ าหนดและเงือ นไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญ ญาฉบับนี), โดยเริ มนับอายุการเช่า หรื อ
ระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่ต่อไปทันทีทีการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ ว
เสร็ จ โดยระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินทีสร้ างขึ ,นใหม่ดงั กล่าวจะสิ ,นสุดในวันเดียวกันกับ
วันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) แต่ผ้ เู ช่าจะไม่มี
ภาระหน้ าทีในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด เว้ นแต่ค่สู ัญญาจะ
ตกลงกันเป็ นอย่างอืน
2.4 คู่สัญ ญาตกลงกัน ไปจดทะเบี ย นการเช่ า สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เ ช่ า ที ก่ อ สร้ างขึน, ใหม่ นี , ณ
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การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้ เช่า
ช่วง

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่าย

เหตุผิดนัด

สํานักงานทีดินหรื อหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
2.5 กรณีคสู่ ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันทีจะไม่ก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ,นมาใหม่ หรื อในกรณี ทีค่สู ญ
ั ญาไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงร่ วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ,นมาใหม่หรื อไม่ ให้ ถือ
เป็ นกรณีทีจะไม่มีการดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ,นใหม่ และสัญญาเช่าเป็ นอันสิ ,นสุด
ลง โดยผู้ให้ เช่ าไม่ต้องคื นค่าเช่ าทีรั บมา ในการนี , ผู้เช่าตกลงจะนํ า เงิ นค่าสินไหมทดแทน
พื ,นฐานทีได้ รับมา แบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงแรกหรื อระยะเวลาการเช่าทีต่อ
อายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่
อย่างไรก็ดี ก่อนการใช้ สิทธิใดๆ ข้ างต้ นของผู้เช่า ผู้เช่าสงวนสิทธิทีจะดําเนินการใดๆ ตามความ
จําเป็ น เพือให้ การดําเนินการดังกล่ าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์
และประกาศทีเกียวข้ อง
: 1. ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรื อ ระยะเวลาการเช่ าทีต่อ อายุตามสัญ ญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่ า
ยิ น ยอมให้ ผ้ ู เช่ า โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ าที ใ นการเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เ ช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า นี ไ, ปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดยผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าทีใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
และต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี)
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่านําทรัพย์สินทีเช่าออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรื อทีดินอัน
เป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินทีเช่าและ/หรื อพื ,นที หลังคาไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกําหนดในการต่อ
อายุสญ
ั ญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรื อ ระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
:  คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รั บผิดชอบชํ าระค่าใช้ จ่ายทีเจ้ าพนักงานทีดินเรี ยกเก็บในวัน จด
ทะเบียนสิทธิการเช่า และวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ ดังนี ,
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
o WHA เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ค่าอากรแสตมป์ เกียวกับการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
และค่าภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลหัก ณ ทีจ่าย
 ผู้ให้ เช่าตกลงจะรั บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจํานองทรั พย์สิน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกียวกับการจดทะเบียนจํานองทังหมดที
,
เกิดขึ ,นตามสัญญานี ,
 ผู้ให้ เช่าตกลงรั บผิดชอบชําระค่าใช้ จ่าย และค่าอากรแสตมป์ อันเกียวกับการโอนมิเตอร์ นํา, และ
มิเตอร์ ไฟฟ้าจากผู้ให้ เช่ามายัง WHART
: กรณีตอ่ ไปนี ,ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคูส่ ญ
ั ญา
1. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 ผู้ใ ห้ เ ช่ า จงใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติต ามข้ อ ตกลงในสัญ ญานี , สัญ ญาตกลงกระทํ า การ
สัญญาจะซือ, จะขายทีดินและสิงปลูกสร้ างหรื อ สัญญาซือ, ขายงานระบบ เครื อ งมื อ และ
อุปกรณ์ (สําหรั บในระยะเวลาใดๆ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]ภายใต้ สัญญาดังกล่าว) และไม่
ดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ น
ฝ่ ายผิดสัญญา เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเกิดจากการทีผ้ เู ช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
เงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ,
1.2 ผู้ให้ เช่าผิดคํามัน ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่า
1.3 ผู้ให้ เช่าจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินทีเช่า หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินทีเช่าภายใน
ระยะเวลาการเช่า
1.4 ทรัพย์สินทีเช่าถูกยึดตามคําสัง ศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ให้ เช่า อันเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่าไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้
90

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สิทธิของคูส่ ญ
ั ญา
เมือเกิดเหตุผิดนัด

1.5 ผู้ให้ เช่าถูกศาลสังพิทักษ์ ทรั พย์ หรื อ ถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื อ อยู่ในขัน, ตอนการเลิ ก
บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ ศาลมี คํ า สัง ให้ ฟื,น ฟู กิ จ การของผู้ ให้ เ ช่ า ซึง ผู้ เช่ า เห็ น ว่ า มี
ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชําระหนี , หรื อปฏิบตั ติ ามสัญญานี ,
2. เหตุผิดนัดโดยผู้เช่า
ผู้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญ ญานี , และไม่แ ก้ ไขการผิดสัญญาภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดจากการทีผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
เงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , เนื องจาก (ก) ผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที ต ามที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ง ตัง, ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ (ข) ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิ
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
หน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
: 1. สิทธิของผู้เช่าเมือเกิดเหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 กรณี ทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ของหัวข้ อเหตุผิดนัดและเหตุการณ์ ดงั กล่าว
ไม่ได้ เป็ นผลจากการทีกองทรั สต์ไม่ปฏิบัติหน้ าที หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบัติ
บกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี , กองทรั สต์ อาจเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุ
ดังกล่าว โดยกองทรัสต์ไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ,ได้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจากผู้ให้
เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี , อันเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับ
นี ,ได้ อีกต่อไปหรื อ ส่งผลให้ กองทรั สต์บงั คับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ กองทรั สต์
บอกเลิกสัญญาฉบับนี ,ได้ โดยไม่ตดั สิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าอันเกิดจากการบอก
เลิกสัญญาและบังคับจํานอง (เฉพาะกรณี ทีทําให้ กองทรั สต์ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าไม่ได้ )
กรณีทีผ้ เู ช่าบอกเลิกสัญญาตามทีระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ เู ช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่ นอกจากนี , ผู้ให้
เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการทีผ้ ูเช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ทรั พย์สินทีเช่าได้
ตามระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ซึง รวมไปถึงระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ
1.2 กรณีเกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 1.2 - 1.5 และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจากผู้เช่าไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี , ผู้เช่ามี
สิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากการทีมีเหตุผิดนัดดังกล่าวและบังคับจํานอง (เฉพาะ
กรณีทีทําให้ ผ้ เู ช่าใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ ) หรื อบอกเลิกสัญญาฉบับนี ,ได้ ทนั ที
กรณีทีผ้ เู ช่าบอกเลิกสัญญาตามทีระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่าให้ แก่ผ้ ู เช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่ นอกจากนี , ผู้ให้
เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการทีผ้ ูเช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ทรั พย์สินทีเช่าได้
ตามระยะเวลาการเช่าทีเหลือและระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ แสดง
เจตนาต่ออายุการเช่าแล้ ว) ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/
หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา โดยกรณี ทีกองทรั สต์ใช้ สิทธิในการ
บัง คับ จํ า นองทรั พ ย์ สิ น ที จํ า นองภายใต้ สัญ ญาจํ า นองที ดิน และสิ ง ปลูก สร้ าง และเอา
ทรั พย์สินทีจํานองออกขายทอดตลาดแล้ วได้ เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าค่าเสียหายจากเหตุ
ดังกล่าว ผู้ให้ เช่ายังคงต้ องรั บผิดชดใช้ เงินค่าเสียหายในจํานวนทียงั คงขาดอยู่ตามความ
เสียหายทีเกิดขึ ,นจริ งต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วน
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1.3 การใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี , คู่สัญญาตกลงให้ พิจารณาความ
เสียหายของทรั พย์สินทีเช่าแยกเป็ นหลังๆ ไป และผู้เช่าจะใช้ สิทธิเฉพาะทรั พย์สินทีเช่าที
ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่า

การสิ ,นสุดของ
สัญญา

ผลของการสิ ,นสุด
ของสัญญา

2. สิทธิของผู้ให้ เช่าเมือเกิดเหตุผิดนัดโดยผู้เช่า
2.1 กรณีเกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 2.1 และเหตุการณ์ ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจากผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี , ผู้ให้
เช่าจะเรี ยกค่าเสี ยหายจากผู้เช่า แต่ผ้ ูให้ เช่าไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าด้ วยเหตุผิดนัด
ดังกล่าว เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจากผู้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ใน
สัญญานี , และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินทีเช่า ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี ,ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าและไม่ตดั สิทธิของผู้ให้ เช่าใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมี เหตุผิดนัดเกิดขึน,
ซึง กรณีผ้ ใู ห้ เช่าใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี , ผู้เช่ามีหน้ าทีในการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สิน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า พร้ อมทังส่
, งมอบโฉนดทีดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
2.2 การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กค่า เสี ย หายและบอกเลิ ก สัญ ญา คู่สัญ ญาตกลงให้ พิ จ ารณาความ
เสียหายของทรัพย์สินทีเช่าแยกเป็ นหลังๆ ไป และผู้ให้ เช่าจะใช้ สิทธิเฉพาะทรัพย์สินทีเช่า
ทีได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้เช่า
: 1. เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
3. มีการเพิกถอน หรื อยกเลิกกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ คําสัง ของหน่วยงานของรัฐ
ทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรื อ
เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ ทังนี
, , โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่าหรื อผู้เช่า
4. ในกรณีทีเนื ,อทีทงหมดหรื
ั,
อบางส่วนทีสําคัญของทรัพย์สินทีเช่าหลังใดตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน
หรื อเขตสงวนหรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืน
หรื อกฎหมายอืนๆ ซึง ทําให้ ผ้ ูเช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรั พย์สินทีเช่า หลังนัน, ได้ อย่างมี
นัยสําคัญ ทัง, นี , กองทรั สต์มีสิทธิพิจารณาว่า สัญญาฉบับนี จ, ะสิน, สุดลงเฉพาะทรั พย์สินทีเช่า
เฉพาะหลังทีได้ รับผลกระทบหรื อไม่
5. เมือคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีทีมีเหตุผิดนัดตามทีระบุข้างต้ น
: 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้ อ 2.5 ของหัวข้ อทรัพย์สินทีเช่าเสียหายหรื อถูกทําลาย ให้ ถือว่าสัญญา
สิ ,นสุดลงเมือผู้เช่าได้ ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานทีได้ รับให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าครบตามจํานวนที
ระบุไว้ โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าหรื อเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงได้ และผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่ผ้ เู ช่า ทังนี
, , เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน นอกจากนี , ผู้
เช่ามีหน้ าทีในการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สินทีจํานองให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
, งมอบโฉนดทีดินคืน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
2. กรณี เกิดเหตุการณ์ ในข้ อ 1 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ของหัวข้ อการสิน, สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญา
สิ ,นสุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินหรื อเงิน
หรื อ ประโยชน์ ตอบแทนอื น ใดจากคู่สัญ ญาอี กฝ่ ายหนึง และผู้ให้ เ ช่าไม่ ต้อ งชํ า ระคืนค่าเช่ า
ทรัพย์สินคงเหลือให้ แก่ผ้ เู ช่า ทังนี
, , เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน นอกจากนี , ผู้เช่ามี
หน้ าทีในการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สินทีจํานองให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
, งมอบโฉนดทีดินคืนให้ แก่
ผู้ให้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
3. กรณี เกิดเหตุการณ์ ในข้ อ 4 ของหัวข้ อการสิน, สุดของสัญญา คู่สัญญาต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายซึง กันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากหน่วยงานราชการที
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4.
ผลภายหลังการ
สิ ,นสุดของสัญญา

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เกียวข้ องเนื องจากการเวนคืนในส่วนของทรั พย์สินทีเช่าให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตาม
สัดส่วน โดยคํานวณส่วนของผู้เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าทีต่อ
อายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่ นอกจากนี , ผู้เช่ามีหน้ าทีในการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สินทีจํานอง
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
, งมอบโฉนดทีดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
กรณี คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาในกรณี ทีมีเหตุผิดนัดตามทีร ะบุไว้ ใ น
หัวข้ อสิทธิของคูส่ ญ
ั ญาเมือเกิดเหตุผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
, สิทธิตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อดังกล่าว
เมือสัญญาเช่าสิ ,นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนตามสภาพทีมี การ
ใช้ ประโยชน์ตามปกติ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ทีติดตรึ งตรากับทรัพย์สินทีเช่าทีเป็ นหรื อ
ตกเป็ นกรรมสิทธิ]ของผู้ให้ เช่า นอกจากนี , ผู้เช่าจะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดทีผ้ เู ช่าได้ รับไว้
แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่า ทีผ้ เู ช่าได้ รับจากผู้เช่าพื ,นที
ในทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ,นที (หากผู้เช่าพื ,นทีไม่ประสงค์จะเช่าพื ,นทีดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีก
ต่อไป) หรื อผู้ให้ เช่า (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ,นทีนนๆ)
ั , แล้ วแต่กรณี
ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ ขอซื ,อและรั บโอนสังหาริ มทรั พ ย์ทีผ้ ูเช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]จากผู้เช่า เว้ นแต่
กรณีสญ
ั ญาเช่าสิ ,นสุดลงเนืองผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ผู้ให้ เช่าจะต้ องดําเนินการซื ,อและรับ
โอนสังหาริ มทรัพย์ทีผ้ เู ช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]จากผู้เช่า โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด หากสังหาริ มทรัพย์ใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันทีส่งมอบ
กรณี ผ้ ูเช่าใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามทีร ะบุไว้ ในข้ อ 1.1 และ ข้ อ 1.2 ของหัวข้ อ สิทธิ ข อง
คู่สญ
ั ญาเมือเกิดเหตุผิดนัดแล้ ว ผู้เช่าสงวนสิทธิทีจะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าจนกว่าผู้เช่ า
จะได้ รั บชํ า ระค่า เสี ยหาย ค่าเช่ าทรั พ ย์ สินที เช่า คงเหลื อ รวมถึง เงิน หรื อ ผลประโยชน์ อื นใด
ดังกล่าวจากผู้ให้ เช่าแล้ วเสร็ จ
ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิ ,นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ผู้เช่าจะให้ ความช่วยเหลือผู้ให้ เช่าใน
การดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพืน, ทีในทรั พย์ สินทีเช่า มาทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่า
โดยตรง
ในวันถัดจากวันสิน, สุดระยะเวลาเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) คู่สัญญา
ตกลงกัน ดังนี ,
5.1 สําหรั บผู้เช่าทีมิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนดังกล่าวหรื อ ทีไม่ได้ ลงนามในสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่า โดยตรง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ เช่า ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่า
โดยตรงจากผู้เช่าดังกล่าวได้ หากกองทรัสต์ได้ รับชําระค่าเช่าและค่าบริ การใดๆ สําหรั บ
ระยะเวลาการเช่าภายหลังสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า ช่วงแรก หรื อระยะเวลาการเช่าทีต่อ
อายุ (แล้ วแต่กรณี) จากผู้เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ กองทรัสต์จะส่งมอบค่า
เช่าดังกล่าวทังหมดให้
,
แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้ รับเงินดังกล่าว
5.2 หากผู้เช่าพืน, ทีรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน, ทีดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป กองทรั สต์จะ
ดําเนินการคื นเงินประกันการเช่าให้ แ ก่ผ้ ูเช่าพื น, ทีร ายนัน, ๆ ต่ อไปตามข้ อ กํ าหนดและ
เงือนไขทีกองทรัสต์ได้ ทํากับผู้เช่าพื ,นทีรายนันนั
, น,
ผู้เช่าจะทยอยนําส่งค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ า และเงินอืนใดทีผ้ เู ช่าได้ รับล่วงหน้ าจากผู้เช่า
พื ,นทีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การก่อนหรื อในวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลา
การเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า โดยผู้เช่าจะดําเนินการทยอยส่งมอบเงินดังกล่าว
ตัง, แต่วัน สิ น, สุด ระยะเวลาการเช่ า หรื อ ระยะเวลาการเช่ า ทีต่อ อายุ (แล้ ว แต่ก รณี ) และจะ
ดําเนินการให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันสิน, สุดระยะเวลาการเช่า หรื อ
ระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
กรณี ผ้ ูเช่ าได้ รั บค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงิ นอื นใดจากผู้เช่าพื น, ที ตามสัญญาเช่ าและ
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สัญญาบริ การภายหลังจากวันทีสัญญาฉบับนีส, ิน, สุดลง ผู้เช่าจะทยอยส่งมอบแก่ผ้ ูให้ เช่าให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันทีผ้ ูเช่าได้ รั บมาจากผู้เช่าพืน, ที ทัง, นี , ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าจะร่ วมกัน
รั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ ายทีเกี ยวเนื องกับการดํ าเนิ นการดังกล่าว (เว้ นแต่กรณี สัญญาเช่ าสิน, สุดลง
เนืองจากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นฝ่ ายผิด โดยคู่สัญญาฝ่ ายผิดจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้
เดียว)

(2)

ร่ างสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินที WHART จะลงทุนเพิมเติม
(2.1) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ าง
 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART” หรื อ “ผู้รับจํานอง”
หรื อ “กองทรัสต์”)
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้จํานอง”)
ทรัพย์สินทีจํานอง : o ทีดนิ บางส่วน จํานวน 34 – 1 – 37.20 ไร่ บนโฉนดเลขที 140154 จํานวน 1 โฉนด
o อาคารทังหมดที
,
 WHART จะเข้ าลงทุน จํานวน 5 อาคาร พื ,นทีรวม 47,253 ตร.ม.
หมายเหตุ เนืองจากทีดินบางส่วน (โฉนดเลขที 106329) มีอาคารคลังสินค้ าที WHART ไม่ได้ เข้ า
ลงทุน ตัง, อยู่บ นโฉนดเดี ย วกัน เป็ น ส่ ว นใหญ่ ข องพื น, ที ดิน ส่ ง ผลให้ WHA ไม่ ส ามารถ
แบ่งแยกโฉนดทีดนิ เพือจํานองทีดนิ เฉพาะส่วนทีมีอาคารที WHART จะเข้ าลงทุนตังอยู
, ่ได้
เพราะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย ได้ แก่ ระยะห่างระหว่างอาคาร ประเด็นทางเข้ า-ออก เป็ น
ต้ น ส่งผลให้ WHART จะได้ รับจํานองแปลงทีดินน้ อยกว่าจํานวนแปลงทีดินที WHART
จะเข้ าลงทุนทังหมดของโครงการ
,
WHA ชลหารพิจิตร กม.3
หนี ,ทีจํานองเป็ น
: หนีท, ี เกิดขึน, แล้ ว หรื อทีจะเกิดขึน, ภายใต้ สัญ ญาเช่าทรั พย์สิน ซึงได้ แก่ ค่าเช่ารั บล่วงหน้ า ค่าขาด
ประกัน
ประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน เงินจํานวนใดๆ ทีต้องคืนตามสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ ,น อัน เนืองมาจากการเรี ยกร้ องให้ ผ้ ู
จํานองปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงเรื องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน และการที กองทรัสต์ในฐานะ
ผู้เช่าไม่สามารถใช้ สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เนืองจากเหตุผิดนัดของผู้จํานอง
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
ค่า ธรรมเนี ย มและ : กองทรั สต์ ตกลงจะรั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื นใดอันเกี ยวกับการจํ านองทรั พย์ สิน
รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกียวกับการจดทะเบียนจํานองทังหมดที
,
เกิดขึ ,นตามสัญญาฉบับนี ,
ค่าใช้ จ่าย
การบังคับจํานอง : ผู้รับจํานองจะใช้ สิทธิบงั คับจํานองได้ ตอ่ เมือผู้จํานองผิดคํามัน ทีจะให้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื อตกเป็ น
ผู้ผิดนัดสัญญาอันเป็ นเหตุให้ ผ้ จู ํานองใช้ สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้
การไถ่ถอนจํานอง : เมือมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโดยผู้
จํานองได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว หรื อเมือสัญญาเช่าทรั พย์สินระงับหรื อสิ ,นสุดลง
ตามกํ า หนดระยะเวลาการเช่า โดยกองทรั สต์ ไม่ ใช้ สิ ทธิ ต่อ อายุสัญ ญาเช่า หรื อ เมื อ สัญ ญาเช่ า
ทรั พย์ สินระงับหรื อ สิน, สุดลงก่อนครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่า โดยเหตุอื นอันมิใช่เป็ นกรณี ทีผ้ ู
จํานองไม่ปฏิบตั ิตามข้ อ ตกลงทีร ะบุไว้ ข้ างต้ น ให้ ถือ ว่าภาระผูกพันของผู้จํานองภายใต้ สัญญานี ,
สิ ,นสุดลงในวันทีจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
หรื อในวันทีสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินระงับหรื อสิ ,นสุดลงดังกล่าว และกองทรั สต์ตกลงดําเนินการไถ่ถอน
จํานองทรัพย์สินทีจํานองให้ แก่ผ้ ูจํานองในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่อ
อายุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน หรื อในวันทีสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินระงับหรื อสิ ,นสุดลงดังกล่าว
คูส่ ญ
ั ญา

:
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(2.2) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทําการ
 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART” หรื อ “ผู้รับสัญญา”
หรื อ “กองทรัสต์”)
ั ญา”)
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้ให้ สญ
วัน ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ : มีผลบังคับใช้ ตงั , แต่วนั โอนกรรมสิทธิ]ทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย ตามสัญญาจะซื ,อจะขายทีดินและสิง
ของสัญญา
ปลูกสร้ าง และวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ข้ อตกลงไม่แข่งขัน : 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงต่อ WHART ว่าหากผู้ให้ สญ
ั ญามีความประสงค์ทีจะเสนอทรัพย์สินอืน ให้ แก่
ลูกค้ าหรื อนายหน้ าใดๆ เพือ การให้ เช่าและ/หรื อโอนสิทธิการเช่าในทรั พย์สินประเภทอาคาร
กับกิจการของ
กองทรัสต์
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และ/หรื อ อาคารโรงงาน (logistics facilities) ของตน ซึง ตังอยู
, ่
ในรั ศมี 20 กิโลเมตร จากทรั พย์สินของ WHART ผู้ให้ สัญญาตกลงทีจะเสนอทรั พย์สินของ
WHART ให้ แก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ านันก่
, อน หากเป็ นไปตามเงือนไขดังนี ,
(ก) ผู้ให้ สญ
ั ญายังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART สําหรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวของ WHART และ
(ข) ทรั พย์สินของ WHART เป็ นทรั พย์สินทีมีคณ
ุ สมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อ
นายหน้ า
2. ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี , ให้ ถือว่าไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดข้ อ 1 ข้ างต้ น
(ก) ผู้ให้ สญ
ั ญาแสดงให้ WHART เห็น โดยนําส่งสําเนาเอกสารแสดงความจํานงของลูกค้ า
หรื อ นายหน้ าต่อ WHART เพื อประกอบการพิจารณาว่าคุณสมบัติของทรั พย์ สินตาม
ประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่ ตรงกับคุณสมบัติของทรัพย์สินของ WHART และ
ผู้ให้ สัญญาได้ ลงนามในหนังสือแสดงความจํานงกับลูกค้ าหรื อนายหน้ ารายดังกล่าวแล้ ว
ทัง, นี , แม้ ต่อ มาในภายหลัง คุณ สมบัติข องทรั พ ย์ สิ น ตามประเภทธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า หรื อ
นายหน้ าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สินดังกล่าวของ WHART หรื อ
(ข) ผู้ให้ สญ
ั ญาได้ เสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ ลูกค้ าหรื อนายหน้ าก่อนแล้ ว และผู้ให้ สญ
ั ญา
ได้ รับการปฏิเสธจากลูกค้ าหรื อนายหน้ าดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. คู่สัญญาตกลงให้ สิทธิแก่ลูกค้ าหรื อนายหน้ าแต่เพี ยงผู้เดียวในการพิจารณาว่า ทรั พย์สินที
WHART เข้ าลงทุนมีคณ
ุ สมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าหรื อไม่ และหากลูกค้ า
หรื อนายหน้ าไม่ประสงค์ทีจะเข้ าทําสัญญากับ WHART จะไม่ถือว่าผู้ให้ สญ
ั ญาผิดสัญญาในข้ อนี ,
หน้ าทีของผู้ให้
: 1. หากมีพื ,นทีเช่าอาคารยังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะชําระค่าเช่า
สัญญาเกียวกับ
อาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
, วนั ที WHART เข้ าลงทุน ในอัตรา 155 บาท/ ตรม./
เดือน สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 และ 125 บาท/ ตรม./ เดือน สําหรับโครงการ
ทรัพย์สินที
WHARTลงทุน
WHA บางนาตราด กม.19 (อาคาร C และ M) รวมถึงชําระ ค่านํ ,า ค่าไฟ ค่าภาษี โรงเรื อนและ
เพิมเติม
ทีดิน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในส่วนทีเกียวข้ องกับพื ,นทีเช่าอาคารเสมือนหนึงว่าผู้ให้ สญ
ั ญา
เป็ นผู้เช่า
คูส่ ญ
ั ญา

:

หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีเช่าทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาเช่า
อย่างน้ อยเท่ากับระยะเวลาทีเหลือของ 3 ปี ดังกล่าว และมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราทีกําหนด
ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชําระค่าเช่าสําหรั บพืน, ทีเช่าทียงั ไม่มีผ้ ูเช่าดังกล่าวให้ แก่ WHART อีกต่อไป
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาได้ นนั , เข้ าทําสัญญาเช่า โดยมีระยะเวลาเช่าน้ อยกว่า
ระยะเวลาทีเหลือของ 3 ปี ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่าเช่าในอัตราและจนครบระยะเวลา
ทีกําหนด หรื อในกรณีหากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาได้ นนั , เข้ าทําสัญญาเช่า โดยมีอตั ราค่าเช่า
ตํากว่าอัตราทีกําหนด ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีชําระค่าเช่าส่วนทีขาดให้ แก่ WHART ต่อไปจนครบ
กําหนดระยะเวลา 3 ปี
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ทังนี
, , หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ,นทีดงั กล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ เู ช่าดังกล่าว
ผิดนัดหรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทน
ผู้เช่า อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ดังกล่าว อัน
เนืองมาจากการตกลงร่ วมกันของผู้เช่าและ WHART โดยการเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นไป
ตามข้ อเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และทรัสตีในนามของ WHART
ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญา ในกรณีเช่นว่า นัน, ผู้ให้ สัญญายังมี
หน้ าทีต้องชําระค่าเช่าสําหรับพื ,นทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา
3 ปี ดังกล่าว

หน้ าทีของผู้ให้
สัญญาเกียวกับ
พื ,นทีเช่าหลังคา
โครงการชลหาร
พิจิตร กม. 3

2. ผู้ให้ สัญญาตกลงว่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ผู้ให้ สัญญาตกลงจะวางเงินประกันการเช่า
และการบริ การ เพือเป็ นการประกันการชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าอาคารทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า โดยเมือสิ ,นสุด
ระยะเวลา 3 ปี หรื อเมือผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าเข้ าทําสัญญาเช่าพื ,นทีดงั กล่าวได้ ในค่า
เช่าไม่ตํากว่าอัตราทีกําหนด เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ผู้รับสัญญาจะ
คืนเงินประกันดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สัญญาโดยไม่มีดอกเบี ,ยหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั สิ ,นสุดระยะเวลา 3 ปี หรื อวันทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าเข้ าทําสัญญาเช่าพื ,นที
ตามเงือนไขดังกล่าวได้
: 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 25 ปี นบั ตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (“ระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา”) พื ,นทีหลังคาในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ยังไม่มี
ผู้เช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์
ตลอดระยะเวลารั บประกันการชําระค่าเช่าหลังคาในอัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ
เดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
2. ในระหว่างระยะเวลารั บประกันการชําระค่าเช่าหลังคา กองทรั สต์จะให้ สิทธิแก่ผ้ ูให้ สัญญา
และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ให้ สัญญาเช่าหลังคาได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าที
ผู้ให้ สญ
ั ญารับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตรา
ค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการ
เช่าหลังคา”)
3. เมือผู้ให้ สัญญา และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ให้ สัญญาใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตาม
เงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าทีการชําระค่าเช่าหลังคาของผู้ให้ สัญญา
ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง
4. ในช่วงระยะเวลารับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
พืน, ทีหลังคาดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขการเช่าและอัตราค่า เช่าทีไม่
ด้ อ ยไปกว่าเดิมแล้ ว ผู้ให้ สัญญาไม่ต้องชํ าระค่าเช่าสําหรั บพื น, ทีเช่าหลังคาส่วนทีเหลือ ของ
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ส่วนทีผ้ ูให้ สัญญาสามารถจัดหาผู้เช่าได้ แล้ วให้ แก่
กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าทีผ้ ใู ห้ สัญญาจัดหามาได้ นนั , เข้ าทําสัญญาเช่าพื ,นที
หลังคาส่วนทีเหลือของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 โดยมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าทีได้ ตกลง
กันไว้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าทีต้องชําระค่าเช่าส่วนทีขาดสําหรับพื ,นทีเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์
ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลารับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา
5. หากผู้ให้ สัญ ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ แล้ ว และเกิดกรณี ผ้ ูเช่าดังกล่าวผิดนัด
หรื อไม่สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าแทนผู้เช่า
ทังนี
, , หากผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอให้ มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
ระยะเวลารับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา (ด้ วยเหตุผลอืนนอกเหนือจากกรณีทีมีเหตุผิดนัดหรื อไม่
สามารถชําระค่าเช่าตามสัญญาได้ ) และทรัสตีในนามของกองทรั สต์ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่า
ตามข้ อเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณี ดงั กล่าวนัน, ผู้ให้ สญ
ั ญายังมี
หน้ าที ต้ องชํ าระค่าเช่ าสํ าหรั บพื น, ทีเ ช่าดัง กล่าวให้ แ ก่กองทรั สต์ต่อไปจนครบกํ า หนดระยะเวลา
รับประกันการชําระค่าเช่าหลังคา
หน้ าทีของผู้ให้
: กรณี ทีกองทรั สต์บังคับจํ านองอาคาร E ไม่ว่าจะบังคับจํ านองทรั พย์สินทีจํานองทีเหลือ ทังหมด
,
สัญญาเกียวกับ
หรื อไม่ ผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ]ทีดินในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ตกลงให้
สิทธิดงั ต่อไปนี ,แก่ผ้ ซู ื ,ออาคาร E
สิทธิเหนือพื ,นดิน
1. สิทธิเหนือพื ,นดินบนทีดนิ อันเป็ นทีตงอาคาร
ั,
E ซึง เป็ นทรัพย์สินทีจํานองตามสัญญาจํานองทีดิน
บนอาคาร E ใน
โครงการ WHA ชล
และสิงปลูกสร้ าง
2. สิทธิ ในรู ปของภาระติดพันในอสังหาริ มทรั พย์ ทีใช้ ทางภายในโครงการเพือเข้ าออกอาคาร E
หารพิจิตร กม. 3
เฉพาะในกรณีทีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญายังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ทีดินในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
กม. 3 ในส่วนทีใช้ เป็ นทางเข้ าออกโครงการ
และยินยอมให้ ผ้ ซู ื ,ออาคาร E โอนสิทธิเหนือพืน, ดินและสิทธิการใช้ ทางเข้ าออกดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูซื ,อ
อาคาร E ทอดถัดๆ ไป

(2.3)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง4 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บทรั พย์ สินที WHART จะเข้ า
ลงทุนเพิมเติม

คูส่ ญ
ั ญา

:

ระยะเวลาการจ้ าง
บริ หาร

:

การต่อระยะเวลา
การจ้ างบริ หาร

:

ค่าจ้ างบริ หาร
ทรัพย์สิน

:

การบริ หารจัดการ

:

 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART”)
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“WHAREM” หรื อ “ผู้จดั การกองทรัสต์”)
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์”)
WHA ตกลงว่าจะบริ หารจัดการพื ,นทีและอาคารให้ กบั WHART และให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า โดยมีกําหนด
ระยะเวลาทังสิ
, ,น 30 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีลงทุน โดยตลอดระยะเวลาการ
จ้ างบริ หาร ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ระยะเวลาทีกําหนด (“ระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรก”)
กรณีกองทรัสต์ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า คู่สญ
ั ญาตกลงต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ,ออกไปเท่ากับ
ระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ โดยตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารทีต่ออายุนี , ผู้จัดการกองทรัสต์จะมี
การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามระยะเวลาทีกําหนด
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
, สต์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) และ WHA สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรั บปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง กรณี
WHAREM มอบหมายให้ WHA ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการ
ปรับปรุ งทรัพย์สินอืนทีมิได้ มาจาก WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA
WHA ตกลงทีจ ะดูแ ลบริ ห ารจัดการทรั พย์ สิ น ในการนํ าทรั พ ย์ อ อกให้ เ ช่า แก่ ผ้ ูเ ช่ า และเป็ น
ผู้ดําเนินการติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดการกองทรั สต์และผู้เช่า รวมทังรั
, บผิดชอบและนําส่ง
, าเนินการ
ภาษี โรงเรื อนและทีดิน และ/หรื อภาษี บํารุ ง ท้ องถินในทรั พย์สินทีบริ หารจัดการ รวมทังดํ
จัดหาบริ ษัทประกันภัยและชําระเบี ,ยประกันภัย (ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เอง)
สําหรั บการทํากรมธรรม์ ประกันภัยความเสี ยงภัยทรั พย์ สิน (All Risk Insurance) จะมี วงเงิน
ประกันภัยทีเพียงพอต่อ การทดแทนมูลค่าของทรั พย์สินในกรณี ทีทรั พย์สินดังกล่าวชํารุ ดเสียหาย
(Full Replacement Cost) และจัดให้ มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
Insurance) แทน WHART โดยทรัสตีซงึ กระทําในนามของ WHART และผู้ให้ ก้ ขู อง WHART (ถ้ ามี)
, , เป็ นไปตามเงือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญา
เป็ นผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม ทังนี
หลักประกันทีเกี ยวข้ อ ง (เว้ นแต่กรณี ประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก(Public Liability
Insurance)) ตามกรมธรรม์ภายในวงเงินประกันภัยที WHART กําหนด
อย่างไรก็ดี หากการทํากรมธรรม์ประกันภัยของทรั พย์ สินในปี ใด มีเบี ,ยประกันทีสูงกว่าปกติอย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอให้ ผ้ ูจดั การกองทรั สต์ และทรัสตีพิจารณาเพือให้ ความ
เห็นชอบก่อ น โดยเมื อ ทรั สตีได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะถื อ ว่าค่าเบีย, ประกันเฉพาะจํ านวนที
เพิมขึ ,นเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการ
: WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบํารุ งรักษาทรัพย์สินทุกประเภท
ดูแลทรัพย์สิน
เว้ นแต่คา่ ใช้ จ่ายดังต่อไปนี ,ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้รับภาระ
o ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด
o การดูแลรักษาสวนและภูมิทศั น์
o การรักษาความปลอดภัยในโครงการ
o การดูแลบํารุ งรักษาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะทีไม่มีผ้ เู ช่า) และภายนอกอาคาร
o การว่าจ้ างช่าง วิศวกรประจําโครงการ ผู้จดั การหรื อผู้ดแู ลโครงการ
o ภาษีโรงเรื อนและทีดนิ ภาษีบํารุ งท้ องที รวมตลอดถึงภาษี ป้าย ภาษี อืนๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ
ทีอาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนืองด้ วยหรื อทีเกียวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที
กองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม ในส่วนทีมิได้ มีข้อสัญญากําหนดให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบ
o ค่าบํารุ งสาธารณูปโภคส่วนกลาง
การพิจารณาผล
: 1. ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตลอดระยะเวลาสัญญาทีได้ ต่ออายุ
การดําเนินงานของ
(ถ้ ามี ) ผู้จัดการกองทรั สต์จะพิ จารณาผลการดําเนิ นงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในรอบ
ผู้บริ หาร
ระยะเวลาทุกๆ 3 ปี ของวันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์สินครั ง, นี , โดยจะมีการพิจารณาแยก
อสังหาริ มทรัพย์
ต่างหากจากทรั พย์ สิน ทัง, หมดของ WHART ก่ อนการแปลงสภาพและทรั พย์ สินทัง, หมดของ
WHAPF
2. ผู้จัดการกองทรั สต์อาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี , โดยแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่า
(ก) รายได้ จากการดําเนินงานของทรั พย์ สินโดยเฉลียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนด ตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการดําเนินงานใน 1
ปี แรกนับตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จาก
การดําเนินงานโดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมั ติจากกองทรัสต์ใน
แต่ละปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีกําหนดในข้ อ 1.
แล้ วแต่จํานวนใดจํานวนหนึง ตาม (1) หรื อ (2) ทีสงู กว่า และ
(ข) รายได้ จากการดําเนินงานของโครงการโดยเฉลี ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดํ า เนิ นงานตามรอบที กํ า หนดข้ างต้ นนัน, รวมกับ ระยะเวลา 1 ปี นับ จากวัน ที ค รบ
กําหนดเวลาตามรอบทีกําหนดข้ างต้ นนัน, (ซึงเป็ นระยะเวลาสํ าหรั บการแก้ ไขเหตุการณ์
ตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น) ยังคงตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการดําเนินงานใน 1 ปี แรก
นับตัง, แต่วันทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการ
ดําเนินงานโดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจากกองทรัสต์ในแต่ละ
ปี สําหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีกําหนดในข้ อ 1. แล้ วแต่
จํานวนใดจํานวนหนึง ตาม (1) หรื อ (2) ทีสงู กว่า
การขัดแย้ งทาง
: ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์จะแจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณอักษรทันที ใน
ผลประโยชน์
กรณี ทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
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การสิ ,นสุดของ
สัญญา

ภายใต้ ข้อตกลงและเงื อนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ซึงคู่สัญญาตกลงทีจะร่ วมกันหารื อโดย
สุจริ ตและยุตธิ รรมเพือพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
: สัญญาฉบับนี ,อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี , ทังนี
, ,
ให้ คสู่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. ทรั ส ตี (ตามมติ ที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ) มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ ในกรณี ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามทีกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการทีจะได้
ลงนามกันต่อไประหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กบั ทรัสตี สําหรับทรัพย์สินในการเพิมทุนครัง, นี ,
หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการอันเป็ นการผิดสัญญา โดยถือ
เป็ นเหตุให้ ขาดความน่าเชือถือในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญา
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการ
,
เลิกบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟื,นฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที
เกียวข้ องซึงส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ในการชําระหนี ,
หรื อปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี ,
(ค) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การทําการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน และ/หรื อผู้บริ หารในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญกับการปฏิบตั หิ น้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี ,
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ,ในส่วนทีเกียวข้ อง
กับการเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(จ) ผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนด หรื อเรื องการขาด
คุณสมบัติ
(ฉ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการอันเป็ นการผิดสัญญา
3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
,
กบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน, ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ตอ่ ศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
(ค) ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่บริ หารจัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หรื อหนังสือชีช, วนอันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
กองทรัสต์หรื อทรั พย์สินของกองทรั สต์อย่างมีนัยสําคัญ จนอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
4. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง มีสิทธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี ,
(ก) มีการเลิกกองทรัสต์
(ข) ทรั พย์สินของกองทรั สต์ถูกทําลายทังหมดหรื
,
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญและ
กองทรัสต์ไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั กล่าวอีกต่อไป
(ค) เมื อ มี การเปลี ยนแปลงของกฎหมายที เกี ยวข้ อ งอันทํ าให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญานี ,
(ง) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญา และก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมี นัย สํ าคัญ ต่อ กองทรั สต์ห รื อ ทรั พย์ สิ นของกองทรั สต์ และ
คู่สัญญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที
ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อนึง ข้ อสัญญานีไ, ม่ใช้
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บังคับกับกรณีการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 2 (ง) ข้ างต้ น
(จ) ผู้จัดการกองทรั สต์ได้ ดําเนินการขายทรั พย์สินของกองทรั สต์ทงั , หมดแก่ผ้ ูเช่าเพี ยงราย
เดียวในคราวเดียว
ทังนี
, , กรณี WHAREM ไม่ได้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ว่าจากสาเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิและหน้ าที
ในฐานะผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่อ ไปตามสัญ ญา และทรั ส ตีมี สิท ธิ ที จ ะแต่ง ตัง, บุคคลอื นเป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์แทน โดยทรั สตีจ ะมี สิท ธิ และหน้ า ทีข องผู้จัด การกองทรั สต์จ นกว่าจะแต่งตัง,
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่

(3)

สรุ ปสาระสําคัญของข้ อเสนอเงินกู้ยมื ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา

วัตถุประสงค์
เงินกู้ยืม
วงเงินกู้

อัตราดอกเบี ,ย

ค่าธรรมเนียมเกียว
กับการจัดหาเงินกู้
วันครบกําหนด
สัญญาเงินกู้

การชําระคืนเงินกู้

การชําระดอกเบี ,ย

:

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ”ู )
 บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรั สตีของทรั สต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART”) กระทําในนามของ
WHART (“ผู้ก้ ”ู )
ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการได้ มาซึง ทรัพย์สินของ WHA และ WHAPF

: วงเงินกู้ที 1 : วงเงินกู้ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท เพือใช้ สําหรับการเข้ าลงทุนทรัพย์สิน
เพิมเติม
วงเงินกู้ที 2 : วงเงินกู้ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 511 ล้ านบาท เพือใช้ สําหรั บการชําระคืนเงินกู้ ตาม
สัญญาเงินกู้เดิมของ WHAPF (Refinance)
วงเงินกู้ที 3 : ตัว สัญญาใช้ เงินจํานวนไม่เกิน 250 ล้ านบาท เพือใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงินค่ามัดจํา
ค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมและของทรัพย์สินของ WHAPF
: o อัตราดอกเบี ,ยต่อปี รวมไม่เกิน MLR* – ร้ อยละ 1.50
หมายเหตุ * อัตราดอกเบี ,ยต่อปี รวมไม่เกินอัตราดอกเบี ,ยสําหรั บลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั , ประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) คือ ผลเฉลียของอัตราดอกเบี ,ยสําหรับ
เงินกู้ของลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั , ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) (2) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
และ(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
: เป็ นไปตามอัตราทีตกลงร่ วมกัน
: วงเงินกู้ที 1 : ไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่
, วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ที 1 ครัง, แรก โดยระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ต้อง
ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั ทีลงนามในสัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ที 2 : วันเดียวกับวันทีครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้วงเงินกู้ที 1 โดยระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้
ต้ องไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั ทีลงนามในสัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ที 3 : รวมไม่เกิน 180 วัน นับตังแต่
, วนั ทีออกตัว สัญญาใช้ เงินแต่ละฉบับ โดยระยะเวลาทีผ้ กู ้ ู
จะเบิก ใช้ เงิ นกู้ต้อ งไม่เ กิน 1 ปี นับ แต่วัน ทีล งนามในสัญ ญาเงิน กู้ ซึง ผู้ใ ห้ ก้ ูจะพิจ ารณาทบทวน
ระยะเวลาดังกล่าวทุกปี ทังนี
, , วันครบกําหนดเงินกู้ของวงเงินกู้ระยะสันจะต้
,
องไม่เกินวันครบกําหนด
อายุเงินกู้ของวงเงินกู้ที 1
: วงเงินกู้ที 1 และ 2 : ชําระคืนทังจํ
, านวนในวันครบกําหนดสัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ที 3 : ชําระคืนในจํานวนเท่ากับเงินค่ามัดจํา ค่าเช่าและค่าบริ การทีได้ รับชําระจากผู้เช่าราย
ใหม่ และยอดเงินกู้คงค้ างส่วนทีเหลื อ ให้ ชําระทังจํ
, านวน ณ วันครบกําหนดอายุตามทีระบุในตัว
สัญญาใช้ เงิน
: รายเดือน
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เงือนไขการชําระหนี , : ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากชําระหนี ,ก่อนครบกําหนดตรงกับวันชําระดอกเบี ,ย
ก่อนครบกําหนด
ข้ อปฏิบตั ิทาง
: o ผู้ก้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ยต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 35
การเงินหลัก
o ผู้ก้ ูจะต้ องดํารงสถานะอัตราส่ วนหนี ส, ินทีมีภาระดอกเบีย, ต่อ กํ าไรจากการดําเนินงาน ( The
Funded Interest-Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เท่า
ข้ อตกลงอืน
: ผู้ก้ ตู กลงจะไม่ดําเนินการใดๆ ดังนี , เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
ของผู้ก้ ู
o ก่อหนี ,ทีมีดอกเบี ,ยหรื อก่อหนี ,กับสถาบันการเงินอืน ทีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระคืนหนี ,เงินกู้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู หรื อส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างมีนยั สําคัญ
o ก่อภาระผูกพันอืนใดเหนือทรัพย์สินทีลงทุน เว้ นแต่ทรัพย์สินอืนในอนาคตของกองทรัสต์ หรื อ
เป็ นทางการค้ าปกติของกองทรัสต์
ั ญามากกว่า 3 ปี จะต้ องได้ รับความ
o ในกรณีทีผ้ กู ้ จู ะทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การทีมีอายุสญ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู ยกเว้ น กรณีอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การมากกว่า
3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ทีมีอตั ราค่าเช่าและบริ การเฉลียรายเดือนของสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี ยรายเดือนของสัญญาก่อนหน้ า และไม่มีการจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้ า ทังนี
, , เงินประกันการเช่าและการบริ การตามปกติของสัญญาไม่ถือเป็ นค่าเช่า
ล่วงหน้ า
หลักประกัน
: o การจํานองทีดนิ พร้ อมสิงปลูกสร้ างเป็ นหลักประกัน / การจดทะเบียนสิทธิในสัญญาเช่าช่วงทีดิน
เป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
o การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
interruption) เป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
o การจดทะเบียนสัญญาเช่าและบริ การของผู้เช่าทังที
, มีอยู่ในปั จจุบนั ทีมีอายุเหลือมากกว่า 3 ปี
และทีจะมีในภายหน้ าทีมีอายุมากกว่า 3 ปี เป็ นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
เงือนไขอืน
WHA หรื อบริ ษัทในกลุ่ม WHA ต้ องทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของ WHART สําหรั บ
ทรัพย์สินของ WHAPF และทรัพย์สินกลุ่ม WHA ทีจะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,

2.1.3 มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ท ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน และแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA จํานวน 4 รายการ ที WHART จะเข้ าลงทุนในครัง, นี , มีมลู ค่าลงทุนรวมทังสิ
, ,นไม่เกิน 3,090.00 ล้ านบาท
(ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ,อขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง ค่าซื ,อเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอืนที
เกียวข้ อง และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ แต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) รวมทังการให้
,
สิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ WHA
ชลหารพิจิตร กม. 3 อีก 30 ปี ซึงมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ซึงจะชําระเมือมีการต่อ
สัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) นัน, ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณามูลค่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี ,จากอัตราผลตอบแทน
การเช่าและราคาประเมินทีได้ รับจากรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย ทีได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) และบริ ษัท กรุ งเทพประเมิน
ราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึง ได้ ทําการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) ด้ วยวิธีคิดจาก
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รายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA ดังกล่าว เป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาประเมินตําสุดทีได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้ อยละ 10.00
เปรียบเทียบมูลค่ าที WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA
กับมูลค่ าราคาประเมินทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สินของ WHA
1 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
2 โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
Phase 2
3 โครงการ WHA ลําลูกกา
4 โครงการ Omada
รวม

ราคาประเมินทรั พย์ สิน ณ วันที
WHART เข้ าลงทุน (วันที 1 ธ.ค. 60)
(ล้ านบาท)
GRAND
BKKPA
1,209.00
1,111.00
286.00
284.00
534.00
889.00
2,918.00

585.00
881.00
2,861.00

ราคาประเมิน
ตําสุด
(ล้ านบาท)
1,111.00
284.00

มูลค่ าที WHART
จะเข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)
3,090.00
(สูงกว่าราคาประเมิน
ตําสุดร้ อยละ 9.96)

534.00
881.00
2,810.00

ทังนี
, , WHART จะชําระเงินค่าทรัพย์สินทังจํ
, านวนให้ แก่กลุม่ WHA ในวันทีกลุม่ WHA จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ]และสิทธิ
การเช่าในทรัพย์สนิ ให้ แก่ WHART โดย WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ภายหลังจากทีได้ รับมติอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART และสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื องทีเกียวข้ อง และ
WHART ได้ ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพือรองรับการแปลงสภาพให้ แก่ WHAPF แล้ วเสร็ จ และคู่สญ
ั ญาได้
ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ องกับการได้ มาซึงทรัพย์สนิ เพิมเติมของ WHART เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง
WHAREM คาดว่าการดําเนินการต่างๆ เพือแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการ
แปลงสภาพนัน, จะแล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2560 (ขันตอนและระยะเวลาในการดํ
,
าเนินการต่างๆ เพือแปลงสภาพ
WHAPF เข้ ารวมกับ WHART ปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.1 ของรายงานฉบับนี), จากนัน, WHART จะเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน
เพิมเติม ซึงเป็ นทรัพย์สินของกลุม่ WHA ต่อไป โดยแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA มาจาก (1)
เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ ทีอาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงเป็ นวงเงินกู้ระยะยาวจํานวน
ประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท โดยนําทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และทรัพย์สินของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF
ทังหมดหรื
,
อบางรายการ ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว และ (2) เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สนิ
ซึง ได้ รับโอนจากกลุม่ WHA และของทรัพย์สนิ ของ WHART ทีได้ รับโอนมาจาก WHAPF รวมจํานวนประมาณ 250 ล้ านบาท
สําหรับการแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับ ทรัพย์สินที WHART จะลงทุนเพิมเติมครัง, นี , WHA จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) จาก WHART ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ (NAV) ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ และกรณีทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุม งานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอืนทีมิได้ มาจาก
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้ าง
โดยค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว คํานวณโดยอ้ างอิงจากการประมาณค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งของผู้บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์รวมกับกรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อ
ปี ข องมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรั สต์ (NAV) ซึง WHAREM ได้ ทํ า การเปรี ย บเที ย บอัต ราค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์กบั อัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์อืน และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ใน
ปั จจุบนั แล้ ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที WHART จะลงทุน เพิ ม เติ ม ครั ง, นี , ใช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด คํ า นวณเช่ น เดี ย วกัน กับ เกณฑ์ ใ นการคํ า นวณ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง, แรกและการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และครัง, ที 2 ของ WHART โดย
ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับกรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะใช้ กระแสเงินสดจากดําเนินงานสําหรับชําระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวแก่ WHA ตามเงื อนไขทีระบุในสัญญาแต่งตัง, ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ฉบับลงนามทีจะจัดทําขึน, ต่อไป ภายหลัง
WHART ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA
2.1.4 ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อมูลทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที WHART จะเข้ าลงทุน และรายงานประเมินมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวทีจดั ทําโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 และเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ,
2.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในครัง, นี , เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของ WHART ทีม่งุ เน้ นการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน ทีมีความพร้ อมในการก่อให้ เกิดรายได้ และเป็ นทรัพย์สินทีมี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ต่อเนืองไปในอนาคต เนืองจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA
ดังกล่าวตังอยู
, ใ่ นบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสําคัญของประเทศ จะเอื ,อให้ ทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด โดยทรัพย์สินของกลุม่ WHA มีอตั ราการเช่าพื ,นทีอาคาร (Occupancy Rate)
เฉลียอยู่ในระดับสูง นอกจากนี , WHA ตกลงว่าจะชําระค่าเช่าพืน, ทีเช่า อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่
WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี และชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าหลังคาของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ซึงจะทําให้ WHART มีรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,นทันทีภายหลังการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ครัง, นี , อีกทัง, การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ภายหลัง WHART ได้ รับโอนทรัพย์สิน
ของ WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วโดยทันที นอกจากจะช่วยเพิมความน่าสนใจของ WHART ให้ แก่
นักลงทุนโดยทัว ไป จากการที WHART มีขนาดสินทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โดยรวมเพิมมากขึ ,นแล้ ว ยังช่วยให้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ซึง รวมทังผู
, ้ ถือหน่วยลงทุน WHAPF ทีได้
สับเปลีย นมาถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ภายหลังการเข้ าทํารายการ) ในปี แรกภายหลังการรับโอนทรัพย์สินจาก WHAPF และ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกันไม่ด้อยกว่าเดิม
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สําหรับการแต่งตัง, WHA ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกลุม่ WHA ที
WHART จะเข้ าลงทุนในการเข้ าทํารายการในครัง, นี , จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนืองทันทีภายหลังการเข้ าทํารายการ ซึงอาจช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์
จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมายทีวางไว้ เนืองจากประสบการณ์ และความเชียวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาและให้ บริ การเช่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงาน รวมถึงเป็ นผู้ทําหน้ าทีบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของตนเอง (รวมถึงทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนครัง, นี ,) ขณะทีอตั ราค่าธรรมเนียมและเงือนไข
สําคัญของสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ทีจะเข้ าลงทุนครัง, นี ,เหมือนกับสัญญาแต่งตัง,
WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที WHART เข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 เมือเดือนธันวาคม 2558 และ
การเพิมทุนครัง, ที 2 เมือเดือนธันวาคม 2559
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี จะช่วยให้ WHART ได้ มาซึงแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA และนําไปชําระคืนหนี ,ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ที WHART รับโอนจาก WHAPF
ภายในระยะเวลาตามแผนงานทีกําหนดในการเข้ าทํารายการแปลงสภาพ WHAPF และการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA ของ WHART ในครัง, นี , ซึง WHART ประสงค์ให้ การรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF แล้ วเสร็ จภายในเดือน
ธันวาคม 2560 เพือให้ สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ต่อไป โดยเงือนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึงเป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีดงั กล่าวมีเงือนไขสําคัญไม่ด้อยกว่าเมือเทียบเคียงกับ เงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, ที 2 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืน (อ้ างอิงตามข้ อมูลทีเปิ ดเผยในสาธารณะ)
สําหรับการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART และ WHA ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญา (อัน
ได้ แก่ WHA) เกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ WHA บางนาตราด กม. 23 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
กม. 4 โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง, นี , อันได้ แก่ การเพิมเติมเงือนไขทีจะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ในการเช่า
หลังคาก่อนบุคคลอืน โดยมีเงือนไขอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าไม่ด้อยกว่า ค่าเช่าและ/หรื อเงือนไขอืนๆ ที WHART ได้ รับ ณ
ขณะนันๆ
, นัน, จะช่วยเพิมความคล่องตัวแก่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ในการพิจารณาให้ เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ
ดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตได้ รวมทัง, ช่วยลดขันตอนและค่
,
าใช้ จ่ายในการ
นํารายการดังกล่าว ซึง ถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ เพือขออนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ (การลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติม ซึงเป็ นทรั พย์ สินของกลุ่ม
WHA)
ข้ อดีของการทํารายการ
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีศักยภาพในการสร้ างรายได้
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุน เป็ นทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART
ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนืองจากทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ,นทีอาคาร (Occupancy Rate) เฉลีย 4
โครงการ ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนเท่ากับร้ อยละ 84.76 (ไม่รวมพื ,นทีเช่าหลังคา) อีกทัง, WHA ตกลงว่าจะชําระค่าเช่า
พื ,นทีเช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี และชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่า
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หลังคาของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ซึง
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในร่ างสัญญาตกลงกระทําการ (รายละเอียดตามทีปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1.2 ของ
รายงานฉบับนี ,) นอกจากนี , โครงการดังกล่าวยังมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่างต่อเนืองไปในอนาคต
เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบของทรัพย์สนิ และปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น
o ทรัพย์สนิ ของ WHA ซึง ตังอยู
, ท่ ีจงั หวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 โครงการ จังหวัดระยอง (ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี ,) จํานวน 1 โครงการ และจังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 โครงการ นัน, เป็ นอาคารคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีมี
ทีตงอยู
ั , ใ่ นพื ,นทีและจังหวัดทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
, ่เป็ นจํานวนมากและอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ สนามบิน
ดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบัง อันเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม
ขนส่งและกระจายสินค้ า ทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศ โดยข้ อมูลตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าโดยทัวไป ซึง อ้ างอิง
ข้ อมูลจากงานวิจยั ตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทีจดั ทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เมือเดือนมีนาคม 2560 ระบุว่า ณ ปลายปี 2559 อัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) คลังสินค้ าในจังหวัด
สมุทรปราการ ระยอง และปทุมธานี ซึง เป็ นทีตงของทรั
ั,
พย์สนิ ของกลุม่ WHA ใกล้ เคียงกับปี 2558 ขณะทีอ ปุ สงค์
ความต้ องการใช้ พื ,นทีคลังสินค้ าในอนาคตของจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวมีแนวโน้ มเติบโตขึ ,นตามการขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2560 และปั จจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนด้ านคมนาคมขนส่งของภาครัฐ และ
ข้ อได้ เปรี ยบด้ านภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยต่อการพัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

จังหวัด

อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่ าคลังสินค้ าให้ เช่ า ปี 2558 - 2559
จําแนกตามจังหวัดซึงเป็ นทีตงั 4 ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA
ปี 2558
ปี 2559
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราการเช่ า
อุปทาน
อุปสงค์
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
1,312,105
1,136,862
86.6
1,355,349
1,166,767
178,736
90,694
50.7
211,166
123,926
130,340
129,681
99.5
130,340
123,830

สมุทรปราการ
ระยอง
ปทุมธานี
ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราการเช่ า
(%)
86.1
58.7
95.0

o อาคารคลังสินค้ าอยูใ่ นสภาพดี มีอายุอาคารประมาณ 2 – 5 ปี รวมทัง, ภายในโครงการมีความพร้ อมด้ านระบบ
สาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวก ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบระบายนํา,
ระบบป้อ งกัน ไฟไหม้ แ ละดับ เพลิง ระบบระบายอากาศ เส้ น ทางคมนาคมเพื อ ใช้ ในการเข้ า ออกทรั พ ย์ สิ น
นอกจากนี , บริ เวณโดยรอบทีตงทรั
ั , พย์สินพบว่า เป็ นทีตงของชุ
ั,
มชนและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น นิคม
อุตสาหกรรม สนามบิน สถาบันการศึกษา ทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วน โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ตลาด เป็ นต้ น
ด้ วยศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรัพย์สินของกลุม่ WHA ทีกล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน, ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของ WHA จะส่งผลให้ WHART จะมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึ ,น ซึง เพิมโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
มีโอกาสได้ รั บผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรั สต์ ของ WHART ในรู ป ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผลการ
ดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ในอนาคตอย่างต่อเนืองไปในระยะยาว (กรณีทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราการเช่า
พื ,นที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ )
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2.

ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ในปี แรกภายหลังการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของ WHAPF
และกลุ่ม WHA ในคราวเดียวกัน จะไม่ ด้อยกว่ าอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมในปั จจุบัน
ตามทีได้ กล่าวไว้ ในส่วนที 1.2.2 ข้ อดีของการทํารายการข้ อ 5 ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยเดิม (ซึง
รวมทังผู
, ้ ถือหน่วยลงทุน WHAPF ทีได้ สบั เปลีย นมาถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ภายหลังการเข้ าทํารายการ) ในปี แรก
ภายหลังจากการได้ รับโอนทรัพย์สนิ ของ WHAPF และการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน จะทํา
ให้ ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรกเท่ากับร้ อยละ 0.72 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.08
บาทต่อหน่วย) ซึง สูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ใดๆ เพิมเติม (พิจารณารายได้ จากทรัพย์สินทีมีอยู่
ในปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
, ซึงจะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรก ทีร้อยละ 0.70 บาท
ต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.09 บาทต่อหน่วย)

3.

เพิมขนาดสินทรั พย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิน เพือสร้ างความน่ าสนใจของ WHART
ต่ อนักลงทุน และสภาพคล่ องในการซือ4 ขายหลักทรัพย์
กรณีที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกันกับการรั บโอนทรัพย์สินของ WHAPF จากการ
แปลงสภาพ WHAPF จะส่งผลให้ WHART จะมีสินทรั พย์และรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเพิมขึน, เป็ นประมาณ
27,402.89 ล้ านบาท และ 2,062.46 ล้ านบาท ตามลําดับ เมือเทียบกับรายได้ จากทรัพย์ สินทีมีอยู่ในปั จจุบนั ของ
WHART จํานวน 8 รายการ ทีมีรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การประมาณปี ละ 1,017.25 ล้ านบาท และเทียบกับประมาณ
การรายได้ ของ WHART ภายหลังได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ภายหลังการแปลงสภาพ ทีจะมีรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การประมาณปี ละ 1,830.84 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากประมาณการรายได้ สาํ หรับรอบปี ตงแต่
ั , วนั ที 1 ธันวาคม 2560
– 30 พฤศจิกายน 2561 ตามประมาณการงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติทีผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ WHART) ทังนี
, , การเพิมขึ ,นของสินทรัพย์และรายได้ ของ WHART จากการ
ได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF และการเข้ าลงทุนของทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในคราวเดียวกัน อาจมีสว่ นช่วยเพิม
ความเชือมัน และความน่าสนใจในการลงทุนต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,นนัน, เป็ น
ปั จจัยหนึง ทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต

4.

เป็ นการลงทุนทีสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ WHART
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของ WHA ครัง, นี , โครงการทังหมดเป็
,
นโครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทีได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และจะมีอตั ราการเช่าพื ,นทีอาคารปั จจุบนั เฉลีย ของ 4 โครงการ ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนทีร้อยละ 84.76 (ไม่รวม
พื ,นทีเช่าหลังคา) อีกทัง, WHA ตกลงว่าจะชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA ชล
หารพิจิตร กม. 3 และโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2 ทีย งั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ
แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน และชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าหลังคาของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี นนั , สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ WHART ซึง กําหนดทีจะมุง่ เน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที
ก่อให้ เกิดรายได้ ในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อืน
ทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้
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5.

ประสิทธิภาพและความต่ อเนืองในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละความเชี ย วชาญของ WHA ในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บ ริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมถึงเป็ นผู้ทําหน้ าทีบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของตนเอง
(รวมถึงทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนครัง, นี ,) ดังนัน, การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพือทําหน้ าทีในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ต่อไปใน
อนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ได้ ต่อเนืองและมี
ประสิทธิภาพ ซึง จะช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมายทีวางไว้ อีกทัง, การ
ว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายเดียวในการทําหน้ าทีบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังหมดอาจมี
,
ความใช้ จ่ายเกียวกับ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตํากว่าเมือเทียบกับการมีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หลายราย เนืองจากเกิดการ
ประหยัดต่อขนาดในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การทีเกียวข้ องกับการดูแลรักษาและ/หรื อการซ่อมบํารุ งทรัพย์สินให้ อยู่ใน
สภาพดีพร้ อมต่อการจัดหาประโยชน์ อันเกิดจากจํานวนทรัพย์สินทีเพิมขึ ,นโดยทีทรัพย์สินดังกล่าวมีทําเลทีตงอยู
ั , ่ใน
บริ เวณใกล้ เคียงกัน (ข้ อดีข้อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณีการแต่งตัง, WHA
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ปรากฎในข้ อ 2.2.3 ของรายงานฉบับนี ,)

ข้ อด้ อยและความเสียงของการทํารายการ
1. เพิมภาระกู้ยมื เงินและภาระดอกเบีย4 กับสถาบันการเงิน
ด้ วยเหตุทีแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในครัง, นี , ส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ส่งผลให้ ภายหลังการได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ภายหลังการแปลงสภาพ และการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA กรณี WHART กู้ยืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงินสูงสุดตามมติคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ทีไม่เกิน 3,811 ล้ านบาท ประกอบด้ วย วงเงินกู้ระยะยาวเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการชําระค่า
ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA และชําระคืนหนีต, ามสัญญากู้เดิม ของ WHAPF (Refinance) WHART จะมีเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเพิมขึ ,นมาอยูท่ ีประมาณ 7,779.65 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม ประมาณร้ อยละ
28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายหลังการรับโอนทรัพย์สิน และภาระของ WHAPF และการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติม(จากเดิม ณ วันที 31 มีนาคม 2560 WHART มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 3,968.65 ล้ าน
บาท และมีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้ อยละ 29) ซึงไม่เกินกว่าข้ อปฎิบตั ิทางการเงิน (Financial
Covenants) ของสัญญาเงินกู้ของทรัสต์ ซึง กําหนดให้ ผ้ กู ้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ย
ต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ทังนี
, , แม้ ว่าการเข้ าลงทุนใน WHA ครัง, นี , WHART จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังที
กล่าวไว้ ข้างต้ น อย่างไรก็ดีเมือพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตของ WHART ภายหลังการได้ มา
ซึงทรัพย์สินของ WHAPF จากการแปลงสภาพและการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA แล้ ว (กรณีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่า WHART
จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบี ,ยและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้
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2.

ความเสียงกรณี WHART ไม่ สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ทีเข้ าลงทุ นได้ ตาม
แผนงานทีวางไว้
กรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ WHA ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ซึง
อาจเกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น
o การไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่สําหรับทรัพย์สินทียงั ไม่มีผ้ เู ช่ าแทน WHA ภายหลังสิ ,นสุดระยะเวลาเช่า 3 ปี
สําหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์) นับ
จากวันที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ซึงทรัพย์สินของ WHA ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าในปั จจุบนั (เฉพาะ
อาคารคลังสินค้ า) มีจํานวนร้ อยละ 15.24 ของพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าทังหมดของ
,
WHA ทีจะเข้ าลงทุนครัง, นี ,
o ผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และ WHART ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ ซึงจะส่งผลให้
อัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ลดลง โดยเมือพิจารณาจากสัญญาเช่าคลังสินค้ าทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า มีผ้ เู ช่าคลังสินค้ าทีจะหมดอายุสญ
ั ญาเช่าภายใน 1 ปี หลัง WHART เข้ าลงทุน คิด
เป็ นร้ อยละ 2.88 ของพื ,นทีเช่าคลังสินค้ าทังหมดของ
,
WHA ทีจะเข้ าลงทุนครัง, นี , (รวมถึงพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าที
ยังไม่มีผ้ เู ช่าและ WHA จ่ายค่าเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ซึงทีปรึ กษาทางการเงินจะ
พิจารณาเสมือนว่ามีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารดังกล่าว )
o ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขทีด้อยลง
o การเพิมขึ ,นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและดูแ ลรักษาทรัพย์สินในอนาคต เพือปรับปรุ งสภาพทรัพย์สินที
อาจมีความทรุดโทรมตามอายุการใช้ งานทีเพิมขึ ,น
ทังนี
, , ความเสียงดังกล่าวข้ างต้ น เกิดขึ ,นได้ จากหลายปั จจัย เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการ
แข่งขันทีรุนแรงจากการเพิมขึ ,นของอุปทานอาคารคลังสินค้ าในบริ เวณพื ,นทีตงของทรั
ั,
พย์สนิ ทีกลุม่ WHA การขาดแคลน
บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจ เป็ นต้ น โดยในกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART และผู้
ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายทีวางไว้

3.

ความเสียงจากการขาดประโยชน์ ในการให้ เช่ าทรั พย์ สิน กรณี WHART ไม่ สามารถใช้ สิทธิต่อสัญญาเช่ า
ทรัพย์ สินโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สทิ ธิในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 อีก 30 ปี ภายหลัง
จากสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก 30 ปี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม จะส่งผลกระทบให้ WHART สูญเสียโอกาสทีจะได้ รับ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในอนาคตตามเป้าหมายทีวางไว้
อย่างไรก็ตาม เนืองจาก WHA ตกลงจะนําทรัพย์สินส่วนใหญ่ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 มาจํานองเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ WHA ทีให้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแก่ WHART (รายละเอียดสรุ ป
สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าทรัพย์สินและร่ างสัญญาจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ างดังกล่าว ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ
2.1.2 ของรายงานฉบับนี ,) โดยมีวงเงินจํานองไม่สงู กว่าราคาประเมินเฉลียของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ตามวิธีคิดจาก
รายได้ (Income Approach) ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 ณ วันทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน หรื อวงเงินจํานอง
ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึง กรณีที WHA ผิดสัญญาในการให้ สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว WHA จะต้ องชําระ
คืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าตามสัดส่วนของ
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ระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ทีเหลืออยู่ และ WHA ตกลงชดใช้ คา่ ขาดประโยชน์จาก
การทีผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ซึงรวมไปถึง
ระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ นอกจากนี , กรณี WHA จงใจผิดสัญญา WHART สามารถดําเนินการใช้ สิทธิ ใดๆ ตาม
กระบวนการและขันตอนทางศาล
,
จน WHART บังคับจํานองทรัพย์สนิ เพือชําระความเสียหายทีเกิดขึ ,นได้ โดย WHART
จะมีบรุ ิ มสิทธิเหนือเงินทีได้ จากการขายทอดตลาดของทรัพย์สนิ ทีจํานอง ซึงเงือนไขตามสัญญาจํานองดังกล่าวจะช่วย
ลดผลกระทบทีจะเกิดขึ ,นต่อ WHART จากการไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร กม.3 ได้ ในระดับหนึง
4.

ความเสียงจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่ าของโครงการ Omada
ตามสัญญาเช่าโครงการ Omada ระหว่าง WAA กับผู้เช่าปั จจุบนั กําหนดให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิทีจะเลือกซื ,อทรัพย์สินทีเช่า
(Pre-Emptive Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุด ปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุในสัญญา โดย
แจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยหลังจากผู้ให้ เช่าได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะเปิ ดโอกาสให้
บุคคลภายนอกซึง มิใช่บคุ คลทีเป็ นคูแ่ ข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรัพย์สินด้ วย ทังนี
, , ราคา
ทีผ้ เู ช่าจะซื ,อทรัพย์สนิ จากผู้ให้ เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึง ทีสงู กว่าระหว่างราคาทีมีบคุ คลภายนอกเสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
หรื อราคาตลาดโดยเฉลีย ทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตังโดยคู
,
่สญ
ั ญาแต่
ละฝ่ าย) ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อราคาทีเท่ากับต้ นทุนทัง, หมดของผู้ให้ เช่าทีได้ ลงทุนไปใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าบวกด้ วยร้ อยละ 10 ของต้ นทุน ซึง ภายหลัง WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ นี , WHART จะผูกพันตามเงือนไข
ในสัญญาเช่าดังกล่าว ทังนี
, , กรณีทีผ้ เู ช่ามีการใช้ สทิ ธิในอนาคต ซึง จะส่งผลให้ WHART อาจเสียโอกาสทีจะได้ รับรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การรายปี จากผู้เช่า อย่างไรก็ดี WHART จะได้ รับค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวในวันที
ขายสินทรั พย์ทดแทน โดยราคาดังกล่าวจะเป็ นราคาใดทีสงู กว่าของหลักการกํ าหนดราคาทีระบุข้างต้ น โดยมีวิธีที
อ้ างอิงจากราคาตลาดเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์อิสระสองราย ซึงเป็ นหลักการกําหนดราคา
เดียวกับที WHART ทําการซื ,อสินทรัพย์ในครัง, นี ,ทีอ้างอิงจากราคาของผู้ประเมินราคาอิสระเช่นกัน ทังนี
, , ราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาเฉลียสองรายในอนาคต ขึ ,นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น สภาวะอุตสาหกรรม อุปสงค์หรื ออุปทานของ
อาคารคลังสินค้ าในบริ เวณดังกล่าว ความคาดหวังผลตอบแทนของนักลงทุน หรื อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดังนัน, ราคา
ประเมินและเงินที WHART จะได้ รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว อาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุน
ในครัง, นี ,

5.

เกิดการทํารายการระหว่ างกันกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ เพิมขึน4
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินดังกล่าว และ
การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการเพือให้ สิทธิ WHA และบุคคลทีเกียวข้ องกับ WHA เป็ นผู้เช่าพื ,นทีเช่าหลังคาที
ยังไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ WHA บางนาตราด กม. 23 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ WHA วังน้ อย และ
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 นัน, ส่งผลให้ WHART เกิดการทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีเกียวโยงกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์เพิมเติมจากทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั (ปั จจุบนั WHART ได้ แต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับ
ทรัพย์สินทังหมดของ
,
WHART) รวมทัง, อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผ้ จู ัดการ
,
อรองค่าธรรมเนียม
กองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเงือนไขในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA รวมทังการเจรจาต่
และเงือนไขการแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการดําเนินงานของ WHA ในการทํา
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หน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ข้ อดีข้อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณี การ
ลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลง
ั ญา (อันได้ แก่ WHA) เกียวกับพื ,นทีเช่าส่วนหลัง คาทีไม่มีผ้ เู ช่า
กระทําการในส่วนทีเกี ยวข้ องกับหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ปรากฏในข้ อ 2.2.3 ของรายงานฉบับนี ,)
6.

ความเสียงในกรณีท เี งือนไขการทํารายการไม่ เป็ นผลสําเร็จ
เนืองจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ในครัง, นี , มีเงือนไขทีต้องบรรลุผลสําเร็ จก่อนการเข้ าทํารายการหลาย
ประการ เช่น
o WHA บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด และบริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด ได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจําเป็ น) ของบริ ษัทตน ให้ เช่าและขายทรัพย์สิน (แล้ วแต่
กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดําเนินการใดๆ เพือให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย WHART
o ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิมทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง
o WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการแปลงสภาพ WHAPF การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสต์ และ
ดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องเพือลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA รวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของ WHART
o การโอนทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม
2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไป
ตามกฎหมาย
ดังนัน, กรณีทีเงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคาร
คลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของ
พื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผล WHAPF ไม่สามารถ
แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ และ WHART จะไม่สามารถเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ได้ นนั , WHART ต้ องชําระค่าใช้ จา่ ยทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการโดยสูญเปล่า เช่น
ค่าทีปรึ กษากฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรั พย์สิน ค่าจัดทํารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน
ราคาสินทรัพย์ เป็ นต้ น

2.2.3 เปรียบเทียบข้ อดีข้อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
(1)

การลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิมเติม ซึงเป็ นทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA

ข้ อดีของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
1. คุณภาพและศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรั พย์ สิน ของ WHA ทีจะลงทุนเพิมเติมจากประสบการณ์ และ
ความเชียวชาญในธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่ าของ WHA
เนืองจากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHARTจะเข้ าลงทุนในครัง, นี , เป็ นทรัพย์สินของ WHA ซึงเป็ นผู้ประกอบการทีมี
ประสบการณ์ และความเชียวชาญในการประกอบธุรกิจ พัฒนาและให้ บริ การเช่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท
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คลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี ส่งผลให้ ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทีก่อสร้ างขึ ,นตาม
รูปแบบและมาตรฐานการพัฒนาอาคารคลังสินค้ าและโรงงานทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยมีโครงสร้ างและพื ,นอาคารทีแข็งแรง
คงทนเพือรองรับการใช้ งานในระยะยาว ซึงเป็ นแนวทางหลักในการดําเนินธุรกิจของ WHA อีกทังเป็
, นทรัพย์สินทีมี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบด้ านทําเลทีตงั , ซึงอยู่ในเขตจังหวัดทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
, ่เป็ น
จํานวนมาก และอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ ซึงเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งคมนาคมขนส่งทีสําคัญของประเทศ
เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบัง เป็ นต้ น ซึงเป็ นแนวทางหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าของ WHA ทีม งุ่ เน้ นในทําเลทีมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าหรื อสนับสนุน
งานด้ านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนัน, ด้ วยข้ อได้ เปรี ยบของประสบการณ์ความเชียวชาญใน
ธุรกิ จ ของกลุ่ม WHA ประกอบกับศักยภาพของทรั พย์ สินทีกล่าวมาข้ างต้ น อาจทําให้ ทรั พย์ สินของกลุ่ ม WHA ที
WHART มีความประสงค์จะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี , มีศกั ยภาพและโอกาสทีจะสร้ างรายได้ แก่ WHART มากกว่าเมือ
เทียบกับกรณีที WHART ลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทีอาจมีทําเลด้ อยกว่าหรื ออาจมีประสบการณ์ ความ
เชียวชาญในธุรกิจพัฒนาและให้ บริ การเช่าคลังสินค้ าทีน ้ อยกว่า
2.

ความคล่ องตัวในการดําเนินการต่ างๆ จากประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกัน
เนืองจาก WHART และ WHA มีประสบการณ์ในการดําเนินการซื ,อขายทรัพย์สินระหว่างกันมาก่อน โดย WHA ได้
จําหน่ายทรัพย์สนิ ประเภทโครงการคลังสินค้ าให้ เช่าแก่ WHART ตังแต่
, เดือนธันวาคม 2557 เป็ นต้ นมา อีกทัง, ปั จจุบนั
WHA ยังทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน ของ WHART ทังหมด
,
ทังนี
, , ด้ วยประสบการณ์ในการ
ทํางานร่ วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงทีผ่านมา ย่อมทําให้ การประสานงานและการดําเนินการต่างๆ ใน
การเข้ าลงทุนในทรัพยสิน WHA เพิมเติมในครัง, นี , มีความคล่องตัวมากกว่าเมือเทียบกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก

3.

มีค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึงทรัพย์ สินตํากว่ า
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของบุคคลเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ WHART จะมีค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ในส่วนค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึงทรัพย์สินของทรัสต์ (Acquisition fee) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีได้ มาของทรัสต์ ซึง เป็ นอัตราทีตํากว่าเมือเทียบกับกรณีได้ มาซึง ทรัพย์สนิ จากบุคคลอืน ซึง มีคา่ ธรรมเนียมใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้ มาของทรัสต์

ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ซึงเป็ นบุคคลเกียวโยงทีมีอํานาจควบคุมใน WHAREM ทีทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ของ WHART ในปั จจุบนั นัน, อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเงือนไขในการเข้ าทํารายการต่างๆ กับ WHA ทังในส่
, วนราคาและเงือนไขในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติม
อย่างไรก็ดี เนืองจากก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ว่าจ้ างทีปรึ กษาในการ
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม (ตามข้ อกําหนดในประกาศ สร.26/2555) ขณะทีราคาในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมในครัง, นี , อ้ างอิงจาก
111

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจํานวน 2 ราย ซึง เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง,
การเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการกําหนดไว้ ตามคูม่ ือการ
ปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ (โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่ วมใน
การพิจารณาอนุมตั ิรายการ) และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ ว ซึง การดําเนินการต่างๆ ทีกล่าวมานี ,เป็ นแนวทางหนึง ทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทํารายการกับ
บุคคลทีเกียวโยงกัน
(2)

การแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม

ข้ อดีของการแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ซึงเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน กับผู้จัดการ
กองทรัสต์
1. ประสิทธิภาพและความต่ อเนืองในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละความเชี ย วชาญของ WHA ในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมทังเป็
, นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ WHA ด้ วย
ตนเอง ดังนัน, การแต่งตัง, WHA ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART จะเข้ า
ลงทุนในครัง, นี ,ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวได้ ต่อเนือง
และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต เพือช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมาย
ทีวางไว้ มากกว่าเมือเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกอืนมาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนครัง, นี ,
2.

ความคล่ องตัวในการดําเนินการต่ างๆ จากประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกัน
ปั จจุบนั WHA ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สินของ WHART ทังหมด
,
ทังนี
, , ด้ วยประสบการณ์ใน
การทํางานร่ วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงทีผ่านมา ย่อมทําให้ การประสานงานและการดําเนินการต่างๆ
เพือร่ วมกันบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ในการเข้ าลงทุนทรั พย์ สินเพิมเติมครัง, นี , รวมถึง ทรั พย์ สิน ของ
WHAPF ซึง WHART จะได้ รับโอนจาก WHAPF ภายหลังการแปลงสภาพ มีความคล่องตัวมากกว่าเมือเทียบกับการ
ว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว

3.

อัตราการเรียกเก็บค่ าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของ WHA มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่ าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท ี
จะเรี ย กเก็ บ กั บ WHART ครั 4 ง นี 4 กั บ อั ต ราค่ าตอบแทนผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ อ ืน และอัตราค่ าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทรัสต์ ในปั จจุบัน
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทําการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีจะเรี ยกเก็ บกับกองทรัสต์ กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อืน และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ในปั จจุบนั ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนืองจาก WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมมาตังแต่
,
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ต้ น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึงในประเทศไทยทีมีประสบการณ์และความเชียวชํานาญในการบริ หารงานอาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีกทังยั
, งมีความชํานาญในการบริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ าน
ต่า งๆ ที มี ป ระสบการณ์ และมี ป ระสิทธิ ภาพ WHA ถื อ ว่า เป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที มี ค วามเชี ย วชาญและ
, ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิมเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง, WHA เป็ น
ประสบการณ์ พร้ อมทังมี
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม จึ ง เป็ น ธุ ร กรรมที เ ป็ น ไปเพื อ ประโยชน์ ที ดี ที สุด ของ
กองทรัสต์ โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์การคิดคํานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง, แรกและการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และครัง, ที 2 ของ
กองทรัสต์ WHART
ข้ อด้ อยของการแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ซึงเป็ นการทํารายการกับ บุ คคลทีเกียวโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์
การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนในครัง, นี , ส่งผลให้
WHART เกิดการทํารายการทีเกียวโยงกันกับ บุคคลทีเกียวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์เพิมเติมจากทีมีอยู่ในปั จจุบนั (ปั จจุบนั
WHART ได้ แต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ทังหมดของตน)
,
รวมทัง, อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ น
อิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงือนไขการว่าจ้ าง WHA
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการดําเนินงานของ WHA ในการทําหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการ
กําหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึง การดําเนินการต่างๆ ทีกล่าว
มานี ,เป็ นแนวทางหนึง ทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
(3)

การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

ข้ อดีของการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีเกียว
โยงกันกับทรัสตี
1.

ข้ อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรั สตีมีเงือนไขสําคัญไม่ ด้อยกว่ าเมือเทียบเคียง
กับเงินกู้ยมื ของกองทรัสต์ อ ืน
เงือนไขสําคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกี ยวโยงกับทรัสตีซึง WHAREM ได้ รับใน
ปั จจุบนั คล้ ายคลึงกับเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีสาํ หรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง, ที
2 ของ WHART ทีผา่ นมา อีกทัง, มีเงือนไขทีสาํ คัญไม่ด้อยกว่าเมือเทียบเคียงกับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนที มีลกั ษณะ
การประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ WHART (อ้ างอิงตามข้ อมูลทีเปิ ดเผยในสาธารณะ)
โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ พิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินทีเป็ นเงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนเพิมเติม
ครัง, นี , ของ WHART โดยการเปรี ยบเทียบเงือนไขต่างๆ ของข้ อเสนอเงิน กู้ยืมดังกล่าวกับเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับ
การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครัง, ที 2 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีคล้ ายคลึงกัน
โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้ อมูลเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
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ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานของแต่ละกองทรัสต์ อันประกอบด้ วยการลงทุน
ทรัพย์สินเพิมเติมครัง, ที 2 ของ WHART ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“HREIT”)
และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ไทคอน (“TREIT”) มีรายละเอียดโดยสรุ ป
ดังนี ,
เงือนไข
เงินกู้ยืม
ทีสาํ คัญ

ข้ อเสนอเงินกู้ยืมสําหรั บ
การลงทุนทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ของ WHART1

เงินกู้ยืมสําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติมครั ง4 ที 2
ของ WHART2

เงินกู้ยืมของ HREIT3
สําหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ หลักครั ง4 แรก

สถาบันการ
เงินผู้ให้ ก้ ู
วงเงินกู้

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

เงินกู้ยืมของ TREIT4
สําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ครั ง4 ที 1
ธนาคารกรุงเทพ

วงเงินกู้ที 1: ไม่เกิน 3,300.00
ล้ านบาท สําหรับลงทุน
ทรัพย์สินเพิมเติม
วงเงินกู้ที 2: ไม่เกิน 511.00
ล้ านบาท สําหรับชําระคืนเงินกู้
เดิมของ WHAPF (Refinance)
วงเงินกู้ที 3: ไม่เกิน 250.00
ล้ านบาท สําหรับการจ่ายคืน
เงินค่ามัดจําค่าเช่าและ
ค่าบริ การของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมและของ
ทรัพย์สินของ WHAPF
วงเงินกู้ที 1 และ 2: ไม่เกิน 5 ปี
วงเงินกู้ที 3: ไม่เกิน 180 วัน
วงเงินกู้ที 1 และ 2: ชําระคืนทัง,
จํานวนในวันครบกําหนด
สัญญาเงินกู้ (สามารถชําระหนี ,
ทังจํ
, านวนหรือแบ่งชําระบาง
ส่วนก่อนครบกําหนด โดยไม่
เสียค่าธรรมเนียม)
วงเงินกู้ที 3: ชําระบางส่วนเมือ
ได้ รับเงินค่ามัดจําจากผู้เช่าราย
ใหม่ในจํานวนทีเท่ากัน และ
ชําระจํานวนทีเหลือเมือครบ
กําหนดอายุเงินกู้
3,811.00 ล้ านบาท

วงเงินกู้ที 1: ไม่เกิน 1,300.00
ล้ านบาท สําหรับลงทุน
ทรัพย์สินเพิมเติม
วงเงินกู้ที 2: ไม่เกิน 50.00 ล้ าน
บาท สําหรับการจ่ายคืนเงินค่า
มัดจําค่าเช่าและค่าบริการของ
ทรัพย์สินหลักทีจะลงทุน
เพิมเติม

ไม่เกิน 2,520.00 ล้ านบาท

ไม่เกิน 1,800.00 ล้ านบาท

วงเงินกู้ที 1: ไม่เกิน 5 ปี
วงเงินกู้ที 2: ไม่เกิน 180 วัน
วงเงินกู้ที 1: ชําระคืนทังจํ
, านวน
ในวันครบกําหนดสัญญาเงินกู้
(สามารถชําระหนี ,ทังจํ
, านวน
หรือแบ่งชําระบางส่วนก่อน
ครบกํา หนด โดยไม่เสียค่า
ธรรมเนียม)
วงเงินกู้ที 2: ชําระบางส่วนเมือ
ได้ รับเงินค่ามัดจําจากผู้เช่าราย
ใหม่ในจํานวนทีเท่ากัน และ
ชําระจํานวนทีเหลือเมือครบ
กําหนดอายุเงินกู้
1,250.00 ล้ านบาท

5 ปี

10 ปี

ชําระคืนทังจํ
, านวนเมือครบ
กําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
(สามารถชําระคืนเงินต้ น
บางส่วนก่อนครบกําหนด
ได้ ตามเงือน ไขของสัญญา
กู้ยืมเงิน)

ปี 1-7: ปลอดการชําระคืน
เงินต้ น*
ปี 8: ชําระคืนร้ อยละ 9.00
ของเงินต้ น
ปี 9: ชําระคืนร้ อยละ 14.00
ของเงินต้ น
ปี 10: ชําระคืนเงินต้ นส่วน
ทีเหลือทังหมด
,
หมายเหตุ *หลัง จากนัน,
ชําระเป็ นราย 6 เดือน

ไม่เกิน 2,325.00 ล้ านบาท

961.30 ล้ านบาท

ไม่เกิน MLR –ร้ อยละ 1.50

ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ 1.50

MLR โดยในปี ที 1 จะไม่
เกิน MLR – ร้ อยละ 1.50
และตลอดอายุสญ
ั ญาจะ
ไม่เกิน MLR

ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ
1.25

อายุสญ
ั ญา
เงินกู้
การชําระเงิน
ต้ น

จํานวนเงินที
คาดว่าจะ
กู้ยืม
อัตรา
ดอกเบี ,ย
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ข้ อเสนอเงินกู้ยืมสําหรั บ
การลงทุนทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ของ WHART1

เงินกู้ยืมสําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติมครั ง4 ที 2
ของ WHART2

เงินกู้ยืมของ HREIT3
สําหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ หลักครั ง4 แรก

ค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ,ยจาก
การกู้ยืม
ตาม
ประมาณ
การงบกําไร
ขาดทุนและ
ส่วนแบ่ง
กําไร
อัตรา
ดอกเบี ,ย
ทีแท้ จริง
(จากการ
คํานวณของ
ทีปรึกษา
ทางการเงิน
อิสระ)
หลักประกัน
เงินกู้ยืม

143.38 ล้ านบาท

48.95 ล้ านบาท

108.41 ล้ านบาท

เงินกู้ยืมของ TREIT4
สําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ครั ง4 ที 1
42.70 ล้ านบาท

ร้ อยละ 3.76

ร้ อยละ 3.92

ร้ อยละ 4.66

ร้ อยละ 4.44

- ทีดิน สิทธิการเช่าช่วงทีดิน
และสิงปลูกสร้ างของทรัพย์สิน
ทีจะลงทุน
- การจดทะเบียนสิทธิใน
กรมธรรม์ประกันภัยเพือเป็ น
หลักประกันทางธุรกิจ
- การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขใน
สัญญาเช่าและบริการของผู้เช่า
ทีมีอายุมากกว่า 3 ปี
- หลักประกันอืนๆ (ถ้ ามี)
ตามทีอาจกําหนดในสัญญา
เงินกู้

-สิทธิการเช่าทีดินและ
ไม่มี
อาคารของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุน ซึง มีมลู ค่า
หลักประกันไม่น้อย กว่า 2
เท่าของยอดเงินกู้
-การโอนสิทธิอย่างมี
เงือนไขในกรมธรรม์ประกัน
ภัยและสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ู
เป็ นผู้รับผล ประโยชน์และ
ผู้เอาประกันภัยร่วม
-การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไข
ในสัญญาเช่าและบริการของ
ผู้เช่าทีมีอายุมากกว่า 3 ปี
-หลักประกันอืนๆ (ถ้ ามี)
ตามทีอาจกําหนดใน
สัญญาเงินกู้

เงือนไข
สําคัญของ
สัญญาเงินกู้

- ผู้ก้ ไู ม่ดําเนินการดังต่อไปนี ,
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจาก
ผู้ให้ ก้ ู
o ก่อหนี ,ทีมีดอกเบี ,ยหรือก่อ
หนี ,หรือก่อภาระผูกพันทาง
การเงินอืนทีอาจส่งผลกระ
ทบต่อความสามารถในการ

- ทีดินและสิงปลูกสร้ างของ
ทรัพย์สินทีจะลงทุน โดยเป็ น
จํานองอันดับที 1
- การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขใน
สัญญาเช่าช่วงทีดินของ
โครงการ WHA
ชลหารพิจิตร กม. 5
- การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขใน
กรมธรรม์ประกันภัยและสลัก
หลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้เอา
ประกันภัยร่วม
- การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขใน
สัญญาเช่าและบริการของผู้เช่า
ทีมีอายุมากกว่า 3 ปี
- หลักประกันอืนๆ (ถ้ ามี) ตาม
ทีอาจกําหนดในสัญญาเงินกู้
- ผู้ก้ ไู ม่ดําเนินการดัง ต่อไปนี ,
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจาก
ผู้ให้ ก้ ู
o ก่อหนี ,ทีมีดอกเบี ,ยหรือก่อ
หนี ,หรือก่อภาระผูกพันทาง
การเงินอืนทีอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถใน

เงือนไข
เงินกู้ยืม
ทีสาํ คัญ

-ผู้ก้ จู ะไม่นําทรัพย์ สินที
ปลอดภาระผูกพันไปก่อ
ภาระผูกพันกับสถาบัน
การเงินอืน
- HEMARAJ และ/หรือ
กลุม่ บุคคลเดียวกันจะถือ
หน่วยทรัสต์ไม่ตํากว่าร้ อย

- ไม่จําหน่ายจ่ายโอนหรื อ
ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์
-ผู้ก้ ไู ม่ดําเนินการ
ดังต่อไปนี , เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ ก้ ู
o กู้ยืม ก่อหนี , หรือก่อ
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และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
เงือนไข
เงินกู้ยืม
ทีสาํ คัญ

ข้ อปฏิบตั ิ
ทางการเงิน

หมายเหตุ

1
2

3

4

ข้ อเสนอเงินกู้ยืมสําหรั บ
การลงทุนทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ของ WHART1

เงินกู้ยืมสําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติมครั ง4 ที 2
ของ WHART2

เงินกู้ยืมของ HREIT3
สําหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ หลักครั ง4 แรก

ชําระคืนเงินกู้หรือส่งผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สําคัญ
o ก่อภาระผูกพันอืนเหนือ
ทรัพย์สินทีจะลงทุนครัง, นี ,
o ทําสัญญาเช่าทีมีอายุ
มากกว่า 3 ปี (นอกจากได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ ก้ )ู

การชําระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ต่อ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างมีนยั สําคัญ
o ก่อภาระผูกพันอืนเหนือ
ทรัพย์สินทีจะลงทุนครัง, นี ,
o ทําสัญญาเช่าทีมีอายุ
มากกว่า 3 ปี

ละ 15 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน
- ผู้ก้ จู ะให้ HEMARAJ
หรือบริษัทในเครื อเป็ น
ผู้บริหารอสังหาริม ทรัพย์

- ดํารงอัตราส่วนหนี ,สินทีมี
ภาระดอกเบี ,ยต่อทรัพย์สินรวม
ไม่เกินร้ อยละ 35
- ดํารงอัตราส่วนหนี ,สินทีมี
ภาระดอกเบี ,ยต่อ EBITDAไม่
เกิน 5.5 เท่า

- ดํารงอัตราส่วนหนี ,สินทีมี
ภาระดอกเบี ,ยต่อทรัพย์สินรวม
ไม่เกินร้ อยละ 35
- ดํารงอัตราส่วนหนี ,สินทีมี
ภาระดอกเบี ,ยต่อ EBITDA ไม่
เกิน 5.5 เท่า

- ดํารงอัตราส่วนการก่อ
หนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ย
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.0
เท่า
- ดํารงอัตราส่วนหนี ,สินทีมี
ภาระดอกเบี ,ยต่อ EBITDA
ไม่เกิน 5.5 เท่า

เงินกู้ยืมของ TREIT4
สําหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิมเติม
ครั ง4 ที 1
ภาระผูกพันเพิมขึ ,น
o จําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สิน นอกเหนือ
การจําหน่ายทรัพย์ สิน
จากการใช้ สิทธิของผู้
เช่ารายย่อย (Option to
Buy)
o ก่อหลักประกันหรือ
ภาระผูกพันใดๆ บน
ทรัพย์ สินหรื อรายได้
ของกองทรัสต์
o ลดทุน (ยกเว้ นการลด
ทุนจากสภาพคล่อง
ส่วน เกินทีมาจากการ
ดําเนินการปกติ)
o เปลียนหรือเพิมผู้บริหาร
อสังหา ริมทรัพย์
o เปลียนผู้จดั การ
กองทรัสต์
ไม่มี

ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ WHART สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม
ครั ง, ที 2 ซึงมีผลบังคับใช้ เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2559 และประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตาม
สมมติฐานสําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ลงวันที 2 กันยายน 2559
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง, แรก ซึง
มีผลบังคับใช้ เมือวันที 31 ตุลาคม 2559 และประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT ลงวันที 8 มิถนุ ายน 2559
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติมครัง,
ที 1 ซึงมีผลบังคับใช้ เมือวันที 20 พฤศจิกายน 2558 และประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตาม
สมมติฐานสําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ TREIT ลงวันที 23 กันยายน 2558

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมครัง, นี , ของ WHART จากการ
เปรี ยบเทียบเงือนไขหลักทีสําคัญ ซึงได้ แก่ อัตราดอกเบี ,ย ลักษณะการชําระเงินต้ น อายุเงินกู้ และหลักประกัน โดยที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี ,ยด้ วยอัตราดอกเบี ,ยทีแท้ จริ ง (Effective interest rate) ของเงินกู้ยืม
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แต่ละฉบับ ซึง คํานวณมาจากค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ยหารด้ วยจํานวนเงินทีคาดว่าจะกู้ยืมตามทีระบุในประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานทีแสดงในหนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง, แรกต่อประชาชน
หรื อหนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สาํ หรับการเพิมทุนของกองทรัสต์ทีนํามาเปรี ยบเทียบ ซึงค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ย
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชีทีได้ รวมผลกระทบของส่วนต่างจากอัตราดอกเบี ,ย MLR (Interest rate spread) ที
อาจจะไม่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาของเงิน กู้ และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ (Front end fee) ไว้ แล้ ว ทังนี
, ,จากการ
คํานวณดังกล่าวพบว่า ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, นี ,มีอตั ราดอกเบี ,ยทีแท้ จริ ง
เท่ากับร้ อยละ 3.76 ขณะทีอตั ราดอกเบี ,ยทีแท้ จริ งของเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมครัง, ที 2
และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืน เท่ากับร้ อยละ 3.92 – 4.66 ดังนัน, จะเห็นว่าข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการ
ลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, นี ,มีเงือนไขอัตราดอกเบี ,ยทีตํากว่าเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิมเติม
ครัง, ที 2 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีนํามาเปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ดี เงินกู้ยืมทังหมดนั
,
นเป็
, นอัตราดอกเบี ,ยแบบลอยตัว ซึงอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ,ย MLR ของสถาบันการเงินที
กําหนดในเงือนไขของแต่ละเงินกู้ยืม ซึงหากอัตราดอกเบี ,ย MLR ทีนํามาคํานวณค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ยมีจํานวนทีต่างกัน
จะส่งผลให้ อัตราดอกเบี ,ยทีแท้ จริ งนัน, ต่างกันไปด้ วย ถึงแม้ จะมีเงือนไขของการกู้ยืมทีเหมือนกันก็ตาม ทัง, นี , ความ
แตกต่างของอัตราดอกเบี ,ย MLR ทีใช้ ในการคํานวณในประมาณการเกิดขึ ,นได้ จากความแตกต่างของช่วงเวลาทีใช้ ใน
การอ้ างอิงอัตราดอกเบี ,ย MLR เนืองจากเงินกู้ยืมทีนํามาเปรี ยบเทียบเกิดขึ ,นในช่วงเวลาทีต่างกัน ซึงนับตังแต่
, ปี 2558
จนถึงปั จจุบนั อัตราดอกเบี ,ย MLR มีแนวโน้ มทีลดลง (โดยวันทีของรายงานผู้สอบบัญชีสําหรับประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานของกองทรัสต์ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระนํามาเปรี ยบเทียบ ได้ ถูก
ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น) รวมถึงความแตกต่างของสถาบันการเงินทีใช้ อ้างอิงอัตราดอกเบี ,ย MLR ซึงแต่ละสถาบัน
การเงินอาจมีอตั ราดอกเบี ,ย MLR ทีแตกต่างกันแม้ จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเงือนไขของข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ
WHART สําหรับการการลงทุนเพิมเติมครัง, นี , และเงือนไขของเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติม
ครัง, ที 2 นันอ้
, างอิงอัตราดอกเบี ,ย MLR เฉลีย จากของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งได้ แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ขณะทีเงือนไขของข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ HREIT และ TREIT อ้ างอิงอัตราดอกเบี ,ย MLR จากธนาคารพาณิชย์
ทีเสนอเงินกู้ยืม ซึง ได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามลํา ดับ
เมือพิจารณาเงือนไขอืนๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืม อันได้ แก่ การชําระเงินต้ น พบว่า ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับ
การการลงทุนทรั พย์สินเพิมเติมครั ง, นี ,มีการชําระเงิ นต้ นแบบชํ าระคืนทังจํ
, านวนในวันครบกํ าหนดสัญญาเงินกู้ และ
สามารถชําระหนี ,ทังจํ
, านวนหรื อแบ่งชําระบางส่วนก่อนครบกําหนดได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึงเหมือนกับเงินกู้ยืม
สําหรับการลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, ที 2 ของ WHART และเงินกู้ยืมของ HREIT ขณะทีเงินกู้ยืมของ TREIT มีเงือนไข
ทีต้องทยอยชําระคืนเงินต้ นก่อนหมดอายุสญ
ั ญา ส่งผลให้ กองทรัสต์ดงั กล่าวอาจต้ องคงสภาพคล่องบางส่วนไว้ เพือ
ชําระเงินต้ นตามเงือนไขของเงินกู้ยืม
สําหรับการเปรี ยบเทียบอายุสญ
ั ญาเงินกู้ พบว่าข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติม
ครัง, นี ,มีระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที 5 ปี ซึง เท่ากับเงินกู้ยืมของ HREIT ยกเว้ นข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ TREIT ทีมี
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อายุสญ
ั ญาเงินกู้ 10 ปี ซึง เงินกู้ยืมทีมีระยะเวลานานกว่าจะมีข้อดีบางประการ เนืองจากการดําเนินการขอเงินกู้ยืมใหม่
เมือสัญญาเงินกู้เดิมสิ ,นสุดอายุนนั , อาจมีความเสียงทีกองทรัสต์จะได้ รับเงือนไขทีด้อยกว่าสัญญาเงินกู้ปัจจุบนั ดังนั น,
สัญญาเงินกู้ยืมทีมีระยะเวลานานกว่าจึงมีความแน่นอนของค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคตทีมากกว่า
ด้ านหลักประกันสําหรับเงินกู้ยืมทีระบุในเงือนไขของข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สําหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติม
ครัง, นี ,นัน, มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากเงือนไขของเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีนํามาเปรี ยบเทียบ ซึงทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่า เป็ นลักษณะโดยทัว ไปของเงือนไขในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีในครัง, นี ,ของ WHART มีความเหมาะสม เนืองจากมี
เงือนไขการกู้ยืมไม่ด้อยกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับเงินกู้ยืมของ WHART ทีมีอยู่ในปั จจุบนั และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนที
มีการประกอบธุรกิจทีคล้ ายคลึงกัน
2.

มีแหล่ งเงินทุ นเพียงพอสําหรั บการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที
กําหนด
เนืองจากแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน ดังนันการกู
,
้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีจะช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสําหรับการเข้ าลงทุนในทรั พย์สินของกลุม่ WHA และนําไปชําระคืนหนี ,ของ WHAPF ตามสัญญากู้เดิมของ
WHAPF ทีมีตอ่ สถาบันการเงิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน จํานวน 511 ล้ าน
บาท (ซึง เป็ นภาระที WHART รับโอนจาก WHAPF จากการแปลงสภาพ WHAPF) ตามแผนงานและภายในระยะเวลา
ทีวางไว้ เมือเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ นบุคคลภายนอกอืนทียงั มีความไม่แน่นอนเกียวกับวงเงินกู้ที
WHART จะได้ รับและเงือนไขสําคัญอืน ซึง อาจเป็ นความเสียงให้ WHART ไม่สามารถเข้ าทํารายการได้ แล้ วเสร็ จตาม
กําหนดเวลา (WHAREM คาดว่าการแปลงสภาพ WHAPF ด้ วยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF โดยชําระ
ค่าตอบแทนให้ แก่ WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์เพิมทุนทีออกใหม่ของ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพ จะแล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม 2560)

3.

ความราบรืนและรวดเร็วในการเจรจาข้ อตกลงในการกู้ยมื
เนืองในช่วงทีผา่ นมา WHART ได้ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีในการเข้ าลงทุน
ทรัพย์สินต่างๆ ในการเพิมทุนครัง, ที 1 และครัง, ที 2 ของ WHART ก่อนหน้ านี , ดังนัน, การเจรจาขอกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึง เป็ นสถาบันการเงินทีทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์มี ประสบการณ์ในการ
ติดต่อเพือกู้ยืมเงินมาก่อนหน้ านีแ, ล้ ว อาจทําให้ การเจรจาและ/หรื อการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
เพิมเติมของ WHART ในครัง, นี , อาจมีความราบรื นและรวดเร็ วกว่าสถาบันการเงินอืนที WHART ไม่เคยทําธุรกรรมร่ วม
มาก่อน

ข้ อด้ อยของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรั สตี ซึงเป็ นการทํารายการกับบุคคลที
เกียวโยงกันกับทรัสตี
1. เกิดข้ อสงสัยต่ อความเป็ นอิสระในการทําหน้ าทีของทรัสตี
เนืองจากทรัสตีมีหน้ าทีควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การก่อ
ภาระผูกพันใดๆ แก่กองทรัสต์ และการดําเนินกิจการต่างๆ เพือกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
, สต์
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และกฎหมายทีเกียวข้ อง ดังนัน, กรณีที WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ นทีเป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกันกั บทรัสตี
(ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ KAsset ซึงทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีของ WHART ใน
ปั จจุบนั ) อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซงึ จะเป็ นผู้กระทําการในฐานะกองทรัสต์ ในการพิจารณาเลือก
ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมทีเป็ นข้ อเสนอจากสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมือเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนี ,ซึงเป็ นสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนืองจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ เพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพือให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง อีกทัง, การเข้ าทํารายการเกียว
โยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันที มีการกําหนดไว้ ตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึงการดําเนินการต่างๆ ทีกล่าวมานี ,เป็ นแนวทางหนึงทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ใน
การเข้ าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
2.

เกิดการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตีเพิมขึน4
กรณี WHART มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี เพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการ
เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ในครั ง, นี , จะส่งผลให้ WHART เกิ ดการทํา ธุ รกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีเพิมขึ ,นจากทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รวมจํานวน 2,598.65 ล้ านบาท (ยอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 31 มีนาคม 2560)

(4)

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรั บทรั พย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม

ข้ อดีของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART และ WHA ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าทีของ WHA เกียวกับพื ,นทีเช่า
ส่วนหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการ WHA บางนาตราด กม. 23 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ WHA วังน้ อย
และโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.5 โดยให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA สามารถเช่าหลังคาได้ ก่อน
บุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน และมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่า อัตราค่าเช่าที
WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่
กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า นัน, จะช่วยเพิมความคล่องตัว แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ในการพิจารณาให้ เช่าพื ,นที
หลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตได้ รวมทังช่
, วยลด
ขันตอนและประหยั
,
ดค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ ,นจากการนํารายการดังกล่าว (ซึงถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์) ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กรณีมีขนาดรายการเกียวโยงถึงเกณฑ์ ทีต้องขอ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ขณะทีประโยชน์ตอบแทนจากการให้ เช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลที
เกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคต จะไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ตอบแทนที WHART ได้ รับจากการทําหน้ าทีของ WHA
ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการในปั จจุบนั และ/หรื อประโยชน์ตอบแทนที WHART ได้ รับจากผู้เช่ารายอืนในอนาคต
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ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ไม่มี เนืองจากประโยชน์ตอบแทนที WHART จะได้ จากการให้ เช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวแก่ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA
ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคต ภายหลังได้ มีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการ จะไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากการทําหน้ าทีของ WHA ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการในปั จจุบนั และ/หรื อ ประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากผู้เช่ารายอืนในอนาคต
อนึง ทีปรึ กษาทางการเงิ นไม่สามารถเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อด้ อยของการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการดังกล่าวกับ
บุคคลภายนอกได้ เนืองจากสัญญาตกลงกระทําการที WHART ประสงค์จะแก้ ไขเพิมเติมในครัง, นี , เป็ นสัญญาทีมีผลบังคับผูกพัน
เฉพาะคูส่ ญ
ั ญา อันได้ แก่ WHART และ WHA ซึง เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์เท่านัน,
2.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ

2.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
(1)

ความเป็ นธรรมของราคากรณีการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิมเติม ซึงเป็ นทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA

WHART มีความประสงค์จะเข้ าซื ,อทรัพย์สนิ จาก WHA จํานวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 โครงการ
WHA บางนาตราด กม.19 (อาคาร C และ M) โครงการ WHA ลําลูกกา และโครงการ Omada โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 3,090.00 ล้ านบาท ซึง ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสําหรับการเข้ าทํารายการในครัง, นี , ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 วิธี ได้ แก่
1) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
2) วิธีการประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แต่ละรายการ มีรายละเอียดดังนี ,
1)

วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีนี , ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา
อิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.จํานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”)
และบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย
มีวตั ถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี
, ,ผู้ประเมินราคาอิสระเห็นว่า วิธีคิดจากรายได้ เป็ นวิธีประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก
ทรัพย์สินทีประเมิน คือ ทีดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ าสําหรับให้ เช่า ซึงเป็ นสินทรัพย์ทีสามารถสร้ างรายได้ จากค่าเช่าและ
ค่าบริ การในอนาคต ผู้ประเมินอิสระทัง, 2 ราย ได้ ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันทีคาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (วันที 1
ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียดสมมติฐานหลักในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย มีดงั นี ,
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สรุ ปสมมติฐานโครงการต่ างๆ ของกลุ่ม WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
สมมติฐาน
GRAND
BKKPA
โครงการทีเป็ นสิทธิการเช่ า (ประมาณการเท่ ากับอายุสัญญาเช่ าหรือเช่ าช่ วงทีดนิ คงเหลือ)
รายได้ ค่าเช่า
 พื ,นทีคลังสินค้ า: อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญา เมือ  พื น, ทีค ลังสิ น ค้ า : อ้ า งอิง ค่าเช่า ตามสัญ ญา เมื อ
และค่าบริ การ
สิ น, สุด สัญ ญา กํ า หนดค่า เช่ า ตามสภาพตลาด
สิน, สุดสัญญา กําหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดย
โดยปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
ปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
 พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณ  พื ,นทีหลังคา: อ้ างอิงตามสัญญา โดยประมาณการ
การเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ทังนี
, , มี
เท่า กับ ระยะเวลาคงเหลื อ ของสัญ ญา ทัง, นี , มี ก าร
การปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
ปรับเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
อัตราการเช่า
พื ,นที

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ในปี 2563–2617
จากนันเท่
, ากับร้ อยละ 90.00 ตลอดเวลาประมาณการ
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2
 ตามสัญญาเช่าปั จจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 97.50 ในปี 2563 –
2578 และร้ อยละ 95.00 ในปี 2579 – 2581 จากนัน,
เท่ากับร้ อยละ 90.00 ตลอดเวลาประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย
 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดให้ เป็ นตามสัญญาว่าจ้ างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดําเนินการ
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
 ค่าเช่าทีดนิ อ้ างอิงตามสัญญาเช่า*
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ จากพื ,นทีหลังคา)
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 9.50 สําหรับโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
ร้ อยละ 10.50
ร้ อยละ 10.00 สําหรับโครงการ WHA บางนาตราด
กม.19 Phase 2
{
โครงการทีเป็ นกรรมสิทธิ
รายได้ ค่าเช่า
 พื ,นทีคลังสินค้ า: อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญา เมือ  พื ,นทีคลังสินค้ า: อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญา เมือสิ ,นสุด
และค่าบริ การ
สิ น, สุด สัญ ญา กํ า หนดค่า เช่ า ตามสภาพตลาด
สัญ ญา กํ า หนดค่า เช่ า ตามสภาพตลาด โดยปรั บ
โดยปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
เพิมขึ ,นร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
อัตราการเช่า
โครงการ WHA ลําลูกกา
โครงการ WHA ลําลูกกา
พื ,นที
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมื อ สิ น, สุ ดสัญ ญาเช่ า ร้ อยละ 90.00 ในปี 2562
ประมาณการ
จากนันเท่
, ากับร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลาประมาณการ
โครงการ Omada
โครงการ Omada
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
 เมือสิ ,นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา  เมือสิน, สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย
 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดให้ เป็ นตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดําเนินการ
 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
 ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 9.25
ร้ อยละ 9.00
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สมมติฐาน
GRAND
BKKPA
อัตรา
ร้ อยละ 7.50
ร้ อยละ 7.00
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน
ค่าใช้ จ่ายขาย
ร้ อยละ 1.50
ร้ อยละ 3.00
ทรัพย์สิน
หมายเหตุ * โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 จะมีสิทธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึง มีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุ
จํานวน 100.00 ล้ านบาท (ซึง จะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง)

ผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโครงการต่างๆ ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม ด้ วยวิธีคิดลดจากรายได้ ของผู้ประเมินราคา
อิสระทัง, 2 รายสามารถสรุปได้ ดงั นี ,
สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
โดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน (1 ธันวาคม 2560)
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ล้ านบาท)
ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA
GRAND
BKKPA
1 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
1,209.00
1,111.00
2 โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2
286.00
284.00
3 โครงการ WHA ลําลูกกา
534.00
585.00
4 โครงการ Omada
889.00
881.00
รวมมูลค่ าทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA
2,918.00
2,861.00
ราคาในการเข้ าทํารายการ
3,090.00
ราคาประเมินสูง (ตํา) กว่ าราคาในการเข้ าทํารายการ (ร้ อยละ)
(5.57)
(7.41)
ดังนัน, การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ด้ วยวิธีการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ มีมลู ค่าระหว่าง 2,861.00
– 2,918.00 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาในการเข้ าทํารายการที 3,090.00 ล้ านบาท จํานวน 172.00 - 229.00 ล้ านบาท หรื อตํา
กว่าคิดเป็ นร้ อยละ 5.57 – 7.41
2)

วิธีการประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของแต่ละโครงการทีคาดว่าจะได้ รับในแต่
ละปี โดยโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 ซึง เป็ นโครงการทีเป็ นสิทธิการเช่าทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการทาง
การเงิ นเป็ นระยะเวลา 60 ปี (ตังแต่
, วนั ที 1 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นวันทีกองทรัสต์ คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ถึ ง 30
พฤศจิกายน 2620 ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 30 ปี และได้ รับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี ) เช่นเดียวกับโครงการ
WHA ลําลูกกา และโครงการ Omada ซึง WHART ได้ มาซึงกรรมสิทธิ]ในทีดินและอาคาร (Freehold) ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จัดทําประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 60 ปี เช่นกัน ในขณะที โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2 (อาคาร C
และ M) ซึง อาคารดังกล่าวตังอยู
, บ่ นทีดินทีเป็ นสิทธิการเช่าของ WHAPF (โครงการ WHA บางนาตราด กม.19) ทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระจึงจัดทําประมาณการจนถึงระยะเวลาสิ ,นสุดสัญญาเช่าทีดินดังกล่าว
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ทังนี
, , สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของโครงการฉบับปั จจุบนั และร่างสัญญากระทําการของ WHA ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที
ของ WHAREM และ WHA รวมถึงการพิจารณาค่า ใช้ จ่ายการดําเนินงานต่างๆ ของกองทรัสต์ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรั พย์ สินแต่ละโครงการ เพือประเมินราคาทีเหมาะสมและผลตอบแทนทีกองทรั สต์ คาดว่าจะได้ รับจากการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, นี , ทังนี
, , ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการตามสภาพปั จจุบนั โดยพิจ ารณาสภาวะเศรษฐกิจ
และข้ อมูลทีสามารถรับรู้ได้ ขณะทําการศึกษา ดังนัน, หากปั จจัยดังกล่าวเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจเปลีย นแปลงตามไปด้ วย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ สมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มีดงั นี ,
1. รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ สําหรับอาคารคลังสินค้ าทีมีผ้ เู ช่า อ้ างอิงจากสัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร สําหรับ
อาคารคลังสินค้ าทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า และ WHA ตกลงทีจะชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การของตลาดเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลงกระทํา
การของ WHA ทัง, นีเ, มือสัญญาเช่า เดิ ม สิ ,นสุด ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิสระประมาณการให้ มีการปรั บค่า เช่า และ
ค่าบริ การเพิมขึ ,นจากอัตราค่าเช่าเดิม ด้ วยอัตราร้ อยละ 10.00 หรื อร้ อยละ 8.00 ทุกๆ 3 ปี และตังแต่
, ประมาณการปี ที
21 จนสิ ,นสุดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริ การเหลือร้ อย
ละ 5.00 หรื อร้ อยละ 4.00 ทุกๆ 3 ปี (อัตราการเติบโตของการปรับเพิมค่าเช่าและค่าบริ การลดลงตามโครงสร้ าง
สัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น)
 อัตราการเช่าพื ,นที สําหรับอาคารคลังสินค้ าทีมีผ้ เู ช่าทีอตั ราร้ อยละ 100.00 โดยภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั
สําหรับโครงการทีมีลกั ษณะเป็ นกรรมสิทธิ] ในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ กําหนด
สมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 90.00 โดยพิจารณาจากอัตราการเช่าพื ,นทีในปั จจุบนั ทีร้อยละ 84.76 (ไม่นบั รวมพื ,นทีทีไม่มี
ผู้เช่าและ WHA ตกลงทีจะชําระค่าเช่า) และข้ อตกลงตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการที WHA ตกลงจะชําระค่าเช่า
และค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ าทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน
ซึง ด้ วยประสบการณ์และเชียวชาญในธุรกิจอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าของ WHA ในฐานะผู้บริ หารทรัพย์สิน จึงมีความ
เป็ นไปได้ ทีจะสามารถหาผู้เช่ามาทดแทนได้ สําหรับอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ น
ต้ นไป กําหนดสมมติฐานทีอตั ราร้ อยละ 85.00 เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
ในขณะทีโครงการทีเป็ นสิทธิการเช่าในระหว่างช่วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ กําหนดสมมติฐานที
อัตราร้ อยละ 90.00 สําหรับอัตราเช่าพื ,นทีภายหลังปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป กําหนดสมมติฐานที
อัตราร้ อยละ 85.00 ทังนี
, , ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ก่อนทีจะสิ ,นสุดการเช่าช่วงทีดิน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจะมีการ
ปรั บอัตราการเช่าเพือให้ สะท้ อนถึงความเสียงทีผ้ ูเช่าอาจไม่ต่อสัญญา หรื อจัดหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ยากกว่า โดย
กําหนดสมมติฐานในช่วง 3 ปี แรกทีร้อยละ 75.00 และในช่วง 3 ปี สดุ ท้ ายของสัญญาเช่าทีดิน ร้ อยละ 50.00
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 รายได้ จากการให้ พื ,นทีหลังคาเพือใช้ ติดตังแผงพลั
,
งงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 ซึง
ปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ เู ช่า อย่างไรก็ดี WHA ตกลงทีจะชําระค่าเช่าพื ,นทีหลังคาเป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะหาผู้เช่า
มาเช่าแทนได้ อ้ างอิงจากร่างสัญญาตกลงกระทําการของ WHA
2. รายได้ ดอกเบีย4
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ดอกเบี ,ยจากเงินประกันการเช่าของผู้เช่า ด้ วยอัตราดอกเบี ,ยทีร้อยละ 1.30
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ,ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
3. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน ซึง ประกอบไปด้ วย
 ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นค่าธรรมเนียมว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อ้างอิงจากข้ อมูล ทีได้ รับจาก
ทาง WHAREM โดยกําหนดให้ อตั ราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 1.50 ต่อปี และ
จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์
ทังนี
, ,ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หมายรวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
ในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ (Minor repairment or maintenance) ค่าคอมมิชชัน ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่า
เบี ,ยประกัน ค่าบํารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง และภาษี โรงเรื อนของผู้เช่าบางรายตามสัญญา
 ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การคลังสินค้ า
 เงิ นสํารองเพือซ่อมแซมและบํารุ งรั กษาใหญ่ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การคลังสินค้ า
 ค่าเช่าทีดิน โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 และโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2 ประมาณการค่าเช่า
ทีดิน โดยอ้ างอิงจากสัญญาเช่าทีดินทีเกียวข้ อง นอกจากนี , ในปี ที 30 ของประมาณการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุไปอีก 30 ปี ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 เป็ นจํานวน
100 ล้ านบาท รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องตามทีระบุในมติกรรมการครัง, นี ,
4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์ ซึง ประกอบด้ วย
 ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25
ต่อปี ของราคาทุนของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของราคา
ทุนของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ของเงินทุนจดทะเบียนของ WHART)
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับกองทรัสต์ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์สิน ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET annual fee) และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM โดยมีอตั ราเติบโตทีร้อยละ 3.00 ต่อปี
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5. ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมของกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าทํารายการซื ,อสินทรัพย์เพิมเติม ซึง เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,น ณ วันที
กองทรั สต์ จ ะเข้ า ลงทุน ประกอบด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอน ค่ า ธรรมเนี ย มการได้ ม าซึง สิ น ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม ค่าการตลาด ค่าบริ การของทีปรึ กษาต่างๆ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ เป็ นต้ น
อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM
6. ดอกเบีย4 จ่ าย
กองทรัสต์ใช้ แหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์เพิมเติมครัง, นี ,จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงิน
ประกันการเช่าทรัพย์สิน โดยมีสมมติฐานการกู้ยืมเงินจํานวน 3,046.28 ล้ านบาท ดอกเบี ,ยจ่ายจากเงินกู้ยืมดังกล่าว
คํานวณตามอัตราดอกเบี ,ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั , (MLR) ลบด้ วยอัตราคงที ตามทีได้ รับข้ อเสนอจากธนาคารกสิกรไทย
7. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate)
ทีปรึ กษาทางการเงิ น อิสระได้ คํานวณอัตราการเติ บโตระยะยาวของกระแสเงิ นสดสํา หรั บโครงการทีเป็ นกรรมสิท ธิ
ภายหลังระยะเวลาประมาณการว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ถือกรรมสิทธิ]ในทีดิน จะยังคงดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
ต่อไปอีกในอนาคต โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 1.50 ต่อปี และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
basis) โดยอ้ างอิงจากการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การในปี สดุ ท้ ายของระยะเวลาประมาณการทีถกู ปรับลดเพือ
สะท้ อนสภาพทรัพย์สนิ ทีมีอายุการใช้ งานมากขึ ,น
8. อัตราคิดลดกระแสเงินสด
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนํ ,าหนักของกองทรัสต์ (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึง เท่ากับร้ อย
ละ 7.80 (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้ ออัตราคิดลดกระแสเงินสดของการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของ WHART)
จากสมมติฐานข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้ ดงั นี ,
ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของ WHART จากทรัพย์ สินทีลงทุนเพิมเติม
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5 ปี ที 6 ปี ที 7 ปี ที 8 ปี ที 9 ปี ที 10
212.63 219.55 222.42 224.92 229.30 234.54 244.01 248.69 255.32 265.73
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
212.99 219.91 222.78 225.28 229.66 234.90 244.37 249.05 255.68 266.09

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้

ปี ที 11 ปี ที 12 ปี ที 13 ปี ที 14 ปี ที 15 ปี ที 16 ปี ที 17 ปี ที 18 ปี ที 19 ปี ที 20
267.94 268.80 279.88 282.10 290.93 305.53 307.93 317.58 328.65 325.74
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
268.30 269.16 280.24 282.46 291.30 305.89 308.29 317.94 329.01 326.10

18.03

18.25

18.40

18.53

18.71

18.90

19.19

19.37

19.60

19.91

194.96

201.65

204.39

206.74

210.96

216.00

225.19

229.68

236.07

246.18
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หน่ วย : ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 11

ปี ที 12

ปี ที 13

ปี ที 14

ปี ที 15

ปี ที 16

ปี ที 17

ปี ที 18

ปี ที 19

ปี ที 20

20.05

20.17

20.49

20.64

20.93

21.33

21.48

21.79

22.13

22.19

248.25

249.00

259.75

261.82

270.37

284.57

286.80

296.15

306.88

303.91

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 21 ปี ที 22 ปี ที 23 ปี ที 24 ปี ที 25 ปี ที 26 ปี ที 27 ปี ที 28 ปี ที 29 ปี ที 30
327.88 336.81 339.12 336.94 315.24 314.59 317.66 327.41 330.21 333.44
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
328.24 337.17 339.49 337.30 315.60 314.95 318.02 327.77 330.58 333.80

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 31 ปี ที 32 ปี ที 33 ปี ที 34 ปี ที 35 ปี ที 36 ปี ที 37 ปี ที 38 ปี ที39 ปี ที40
343.67 346.61 350.00 360.74 363.83 367.38 378.65 381.90 385.63 397.46
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
344.03 346.97 350.36 361.10 364.19 367.74 379.01 382.26 385.99 397.82

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 41 ปี ที 42 ปี ที 43 ปี ที 44 ปี ที 45 ปี ที 46 ปี ที 47 ปี ที 48 ปี ที49 ปี ที50
400.86 404.78 417.21 420.77 424.89 437.93 441.68 446.00 459.69 463.62
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
401.22 405.14 417.57 421.14 425.25 438.29 442.04 446.36 460.05 463.98

หน่ วย : ล้ านบาท

22.34

22.65

22.82

22.90

22.30

22.46

22.65

22.98

305.90

314.52

316.67

314.40

293.30

292.50

295.37

304.79

23.18 124.53
307.40

209.27

23.73

23.93

24.15

24.52

24.74

24.96

25.35

25.58

25.82

26.24

320.30

323.04

326.21

336.58

339.45

342.78

353.66

356.67

360.16

371.59

26.48

26.73

27.17

27.42

27.69

28.15

28.42

28.71

29.19

29.48

374.75

378.41

390.40

393.71

397.56

410.14

413.62

417.65

430.86

434.50

ปี ที 51

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
468.15
รายได้ ดอกเบี ,ย
0.36
รวมรายได้
468.51
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
29.78
Terminal Value
กระแสเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินงาน
438.73
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ
3,265.05
หัก : ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวข้ องกับ
การลงทุนในทรัพย์สิน
เพิมเติมของกองทรัสต์
155.04
มูลค่ ายุติธรรมของ
ทรัพย์ สิน
3,110.01

ปี ที 52

ปี ที 53

ปี ที 54

ปี ที 55

ปี ที 56

482.53
0.36
482.89

486.65
0.36
487.01

491.41
0.36
491.77

497.31
0.36
497.67

499.73
0.36
500.09

30.29

30.60

30.92

31.27

452.60

456.41

460.85

466.40

ปี ที 57

ปี ที 58

ปี ที59

488.03
0.36
488.39

478.63
0.36
478.99

478.14
0.36
478.50

31.55

31.56

31.61

31.85

468.53

456.83

447.38

446.66

Terminal
Year
439.36 293.51
0.36
0.20
439.72 293.71

ปี ที60

31.31

23.58
4,353.27

408.41 4,623.40
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ดังนัน, มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในครัง, นี , จากการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีมลู ค่า
เท่ากับ 3,110.01 ล้ านบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินสูงกว่าราคาในการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,ที 3,090.00 ล้ านบาท
เป็ นจํานวน 20.01 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.65 และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้ อยละ 7.84 ซึงสูง
กว่าต้ นทุนทางการเงินเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักของ WHART
นอกจากนี , ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง, นี , เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลีย นแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี ,
การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)

กรณีที 1 ปรับอัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาปั จจุบนั ลดลง
และเพิมขึ ,นร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
กรณีที 2 ปรับอัตราค่าเช่า ตังแต่
, ปีที 21โดยให้ คงอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุดระยะเวลา
ประมาณการ และปรับเพิมอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสิ ,นสุดระยะเวลาประมาณการ

มูลค่ าของทรัพย์ สนิ
ทีจะลงทุนเพิมเติม
(ล้ านบาท)
3,038.99 – 3,181.02
3,110.01
2,918.35 – 3,375.57

จากการวิเคราะห์คา่ ความไวจะได้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง, นี , ทีระหว่าง 2,918.35 – 3,375.57 ล้ านบาท
สรุ ปความเหมาะสมของราคาซือ4 ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
จากผลการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม ด้ วยวิธีการประเมินมูลค่าต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ,
สรุ ปผลการประเมินราคาทรัพย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
ราคาประเมินสูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาประเมิน
วิธีการประเมินมูลค่ า
ราคาในการเข้ าทํารายการ (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
1. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
2,861.00 – 2,918.00
(7.41) – (5.57)
2. วิธีการประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงิน
2,918.35 – 3,375.57
(5.56) – 9.24
อิสระ
เนืองจากวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาเสมือนการนําทรั พย์สินที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนมาบริ หารงานภายใต้ ต้นทุนของกองทรัสต์ โดยพิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของกองทรัสต์ในการประมาณการ และนํากระแสเงินสดมาคิดลดด้ วย
ต้ นทุนถัวเฉลียของกองทรัสต์ ในขณะทีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระพิจารณาเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของทรัพย์สินเพียง
อย่างเดียว ดังนันที
, ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้ าทํารายการมีความเหมาะสม โดยเห็นว่า การประเมินมูลค่า
โดยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเหมาะสม และมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 2,918.35 – 3,375.57 ล้ านบาท ซึงราคาในการ
เข้ าทํารายการที 3,090.00 ล้ านบาท อยูใ่ นช่วงราคาทีเหมาะสมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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(2) ความเป็ นธรรมของราคากรณีการแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จากทีกล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอกสําหรับการแต่งตัง,
WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ปรากฎในข้ อ 2.2.3 (2) ของส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี), อัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ จากการพิจารณา
เปรี ย บเที ย บอัต ราค่า ตอบแทนผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที จ ะเรี ย กเก็ บ กับ WHART ครั ง, นี , กับ อัตราค่า ตอบแทนผู้บริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อื น และอัตราค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา หรั บ การบริ ห าร
, เกณฑ์การคิดคํานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียม
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั อีกทังใช้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง, แรกและการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และครัง, ที 2 ของกองทรัสต์ WHART ดังนัน, ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA มีความเหมาะสม
(3) ความเป็ นธรรมของราคากรณีการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
จากทีกล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอกสําหรับสําหรับการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี (ปรากฎในข้ อ 2.2.3 (3) ของส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี),
ข้ อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรั สตีมีเงื อนไขสําคัญไม่ด้อยกว่าเมือเทีย บเคียงกับเงินกู้ยืมของ
กองทรัสต์อืนทีมีการประกอบธุรกิจทีคล้ ายคลึงกัน ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราดอกเบี ,ยรวมค่าธรรมเนียมการ
จัดหาเงินกู้ตลอดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวจากการพิจารณาอัตราดอกเบี ,ยแท้ จริ งในการกู้ยืมมีความเหมาะสม
(4)

ความเป็ นธรรมของราคากรณีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทํา
การสําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
จากทีกล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอกสําหรับ การแก้ ไข
เพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม (ปรากฎในข้ อ
2.2.3 (4) ของส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี ,) WHART จะได้ ประโยชน์ตอบแทนจากการให้ เช่าพื ,นทีหลังคาดังกล่าวแก่ WHA และ/
หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ตอบแทนที WHART ได้ รับจากการทําหน้ าทีของ
WHA ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการในปั จจุบนั และ/หรื อประโยชน์ตอบแทนที WHART ได้ รับจากผู้เช่ารายอืนใน
อนาคต ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการกําหนดอัตราค่าเช่าดังกล่าวในการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการมี
ความเหมาะสม
2.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
(1)

ความเป็ นธรรมของเงือนไขกรณีการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิมเติม ซึงเป็ นทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงือนไขในการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA จากร่างสัญญาต่างๆ ที
เกียวข้ อง อันได้ แก่ ร่ างสัญญาจะซื ,อจะขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง ร่ างสัญญาซื ,อขายเครื องมือ และอุปกรณ์ ร่ างสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน ร่ างสัญญาจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ าง และร่ างสัญญาตกลงกระทําการ ซึงมีรายละเอียดปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ
2.1.2 ของรายงานฉบับนี , ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ครั ง4 นี 4 มี
ความเหมาะสม เนืองจากเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดหลายประการของร่ างสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินของ WHA เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART ให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินซึงมีสภาพ
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เป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทังเป็
, นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีจะเอื ,อให้ WHART ได้ รับ
ประโยชน์จากการเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ อันได้ แก่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ เพือประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม และ/หรื อ เป็ นเงือนไขปกติทวั ไปของการซื ,อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ น
เงือนไขทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึง เงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น
o ข้ อกําหนดที WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ,นทีเช่าหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน
ในอัตราทีกําหนดเป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา นับจากวันที
WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน รวมทัง, WHA ตกลงวางเงินประกันการเช่าและการบริ การสําหรับ เพือเป็ นการประกัน
การชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าทีไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าวด้ วย นอกจากนี , กรณีระยะเวลาเช่าของผู้เช่ารายใหม่หรื ออัตราค่าเช่าของผู้
เช่ารายใหม่ (ซึงเข้ าเป็ นผู้เช่าแทน WHA ในอาคารหรื อพื ,นทีหลังคาทีว่าง ณ วันที WHART เข้ าลงทุน) น้ อยกว่า
ระยะเวลาทีเหลือของ 3 ปี หรื อ 25 ปี หรื อมีอตั ราค่าเช่าตํากว่าอัตราค่าเช่าทีกําหนด WHA ตกลงจะรับผิดชอบค่าเช่า
หรื อค่าเช่าส่วนทีขาดจนครบกําหนดระยะเวลาเช่าอาคารและพื ,นทีหลังคาทีคงเหลือ
o WHA จะดําเนินการรังวัดทีดินของทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย หรื อโอนสิทธิการเช่าช่วงให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันโอนกรรมสิทธิ]
หรื อวันจดทะเบียน โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงยอมรับผลการรังวัดดังกล่าว หากจํานวนเนื ,อทีดินทีเปลีย นแปลงไปไม่กระทบต่อ
การจัดหารายได้ ของ WHART อย่างมีนยั สําคัญ
o ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ] WHA ต้ องดําเนินการให้ ทรัพย์สินทีจะซื ,อขายทังหมดปลอดจากภาระจํ
,
านอง และ
หากทรัพย์สินทีจะซื ,อขายมีความเสียหายหรื อชํารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญ WHA ต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด รวมทังให้
, สิทธิ WHART สามารถบอกเลิกสัญญาได้ กรณีพบว่าทรัพย์สินทีจะซื ,อขายได้ รับความ
เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการประกอบกิจการของทรัพย์สนิ ทีจะซื ,อขายมีการเปลีย นแปลงทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
โดย WHA ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากการบอกเลิกสัญญาด้ วยเหตุดงั กล่าว
o ข้ อกําหนดให้ ในวันโอนกรรมสิทธิ] WHA ต้ องส่งมอบทรัพย์สินทีจะซื ,อขายซึง WHA ให้ คํารับรองว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่
อยูภ่ ายใต้ ภาระผูกพันและ/หรื อไม่ตกอยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใดๆ รวมทังจะต้
, องมีทางเข้ าออกสูท่ าง
สาธารณะในสภาพทีดีและเหมาะสมกับการใช้ งานของโครงการต่างๆ รวมทัง, WHA จะโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีจะซื อ, ขาย และเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
และสัญญาบริ การให้ แก่ WHART
o ข้ อกําหนดให้ WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ขณะที WHA เป็ นผู้รับผิดชอบค่า
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ทีจ่าย ค่าใช้ จ่ายและค่าอากรแสตมป์ อันเกียวกับการการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ]ในทรัพย์สนิ ตามสัญญานี ,จาก WHA มายัง WHART และค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ นํ ,า และมิเตอร์ ไฟฟ้า
จาก WHA มายัง WHART
o ข้ อตกลงที WHA จะไม่แข่งขันกับกิจการของ WHART ในช่วงทียงั ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ WHART
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน
o ข้ อตกลงที WHA จํ านองที ดินและสิงปลูกสร้ างของโครงการ WHA ชลหารพิจิ ตร กม. 3 แก่ WHART เพื อเป็ น
หลักประกันสําหรับหนี ,หรื อค่าเสียหายทีจะเกิดขึ ,นจากการเรี ยกร้ องให้ WHA ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการให้ สิทธิต่ออายุ
สัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ WHART ออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมทังหนี
, ,หรื อค่าเสียหายทีเกิดขึ ,นจากการที
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WHA ผิด ข้ อ ตกลงเรื อ งการให้ สิท ธิ ต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิน เช่ น ค่า ขาดประโยชน์ ใ นการใช้ ท รั พ ย์ สิน ที เ ช่ า
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีอาจมีหรื อาจเกิดขึ ,นจากเหตุดงั กล่าว เป็ นต้ น
นอกจากนี , เมือพิจารณาเงือนไขในการเข้ าทํารายการและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA
จํานวน 4 รายการในครัง, นี , กับการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมในการเพิมทุนครัง, ที 1 เพือเข้ าซื ,อสินทรัพย์ของ WHA จํานวน 3
รายการ เมือเดือนธันวาคม 2558 ทีผา่ นมา และการเพิมทุนครัง, ที 2 เพือเข้ าซื ,อสินทรัพย์ของ WHA จํานวน 2 รายการ เมือเดือน
ธันวาคม 2559 ทีผา่ นมา พบว่า เงือนไขสําคัญมีความคล้ ายคลึงกันหรื อกําหนดขึ ,นโดยใช้ หลักการเดียวกัน เช่น
o ข้ อกําหนดต่างๆ ในสัญญาตกลงกระทําการ เช่น ข้ อตกลงที WHA จะชําระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ า และพื ,นทีหลังคาที
ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี นับจากวันที WHART เข้ าลงทุน ข้ อตกลงที WHA
จะไม่แข่งขันกับกิจการของกองทรัสต์ โดย WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน (รายละเอียด
ปรากฎตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น) เป็ นต้ น
o การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงือนไขในการว่าจ้ างให้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของ
WHAPF และทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในการเข้ าทํารายการครัง, นี , เช่น การประเมิน ผลการดําเนินงาน ขอบเขตการ
บริ หารจัดการทรัพย์สิน มีหลักการเช่นเดียวกันกับการว่าจ้ างให้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน
เพิมเติมในการเพิมทุนครั ง, ที 1 และครั ง, ที 2 (รายละเอียดปรากฎตามที กล่าวไว้ ข้างต้ น) สําหรั บหลักเกณฑ์ ในการ
กําหนดค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) มาจากค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับอัตรากําไรที
กําหนดไว้ แน่นอนรายปี โดยจะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์
o ข้ อกําหนดในสัญญาจะซื ,อจะขาย และสัญญาโอนสิทธิการเช่า เช่น ความรับผิดชอบของ WHART และ WHA ในการ
ชําระค่าใช้ จ่ายและภาษี อากรต่างๆ หน้ าทีและคํารับรองของ WHA ทีต้องดําเนินการให้ ทรัพย์สนิ ปลอดภาระและพร้ อม
ต่อการเข้ าลงทุนของ WHART เป็ นต้ น ทังนี
, , อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าดังกล่าว
เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดโดยส่วนงานราชการทีเกียวข้ อง ซึง ผลลัพธ์การคํานวณค่าใช้ จ่ายและภาษีอากรของการลงทุน
เพิมเติมครัง, นี , อาจมีความแตกต่างจากการเพิมทุนครั ง, ที 1 ตามมูลค่าทรัพย์สินในการเข้ าทํา รายการ และสัดส่วน
รูปแบบกรรมสิทธิ] Freehold และ Leasehold ของสินทรัพย์ทีมีความแตกต่างกัน
(2)

ความเป็ นธรรมของเงือนไขกรณีการแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บทรั พย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติม

ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงือนไขในการแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บ
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง, นี , จากร่างสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดังทีปรากฎใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี , ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็นว่า ข้ อกํ าหนดต่างๆ ในร่ า งสัญญาแต่งตัง, ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของกลุม่ WHA ทีเข้ า
ลงทุนในครัง, นี ,ได้ อย่างราบรื นทันทีภายหลังการเข้ าทํารายการ อีกทังเป็
, นข้ อกําหนดทีจะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าที
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ นอกจากนี , เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนด
ทีเหมือนกับสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที WHART เข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 เมือเดือน
ธันวาคม 2558 และการเพิมทุนครัง, ที 2 เมือเดือนธันวาคม 2559 เช่น
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o

กําหนดให้ ค่าจ้ างบริ หารทรั พย์สินไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ (NAV) ตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
, สต์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) และ WHA สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรั บ ปรุ ง อาคาร และการก่ อ สร้ างพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไม่เ กิ น ร้ อยละ 2 ของมูล ค่า ก่ อ สร้ าง กรณี WHAREM
มอบหมายให้ WHA ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุงทรัพย์สนิ อืนทีมิได้ มาจาก
WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA
o ข้ อตกลงที WHA จะไม่แข่งขันกับกิจการของ WHART ในช่วงทียงั ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ WHART
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตังอยู
, ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน
o กําหนดให้ คา่ ธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
ในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ12 (Minor Repair or Maintenance) ค่าเบี ,ยประกัน (ยกเว้ นกรณี เบี ,ยประกันทีสงู กว่าปกติ
อย่างมีนยั สําคัญ ซึง เมือผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีเห็นชอบต่อเบี ,ยประกันดังกล่าวแล้ ว WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี ,ยประกันเฉพาะจํานวนทีเพิมขึ ,น) ค่าบํารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าภาษี โรงเรื อน เป็ นต้ น
o กําหนดให้ มีการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 ปี ของวันที WHART
เข้ าลงทุน โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังริ มทรัพย์เช่นเดียวกันกับ ทรัพย์สินหลักที
ลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 และครัง, ที 2
จากเหตุผลทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรั พย์
สําหรับทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA มีความเหมาะสม
(3)

ความเป็ นธรรมของเงือนไขกรณีการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

ด้ วยเงือนไขสําคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นทีเป็ นบุคคลเกี ยวโยงกับทรั สตีในครั ง, นีไ, ม่ด้อยกว่าเมือ
เทียบเคียงกับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ WHART อีกทัง, มีเงือนไขทีสาํ คัญคล้ ายคลึง
กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีสาํ หรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินครัง, ที 2 ของ WHART ทีผ่านมา
(รายละเอียดปรากฏในข้ อ 2.2.3 (3) ของส่วนที 2 ของรายงานฉบับนี ,) ขณะทีเ งือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดอืนเป็ นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบทีเกียวข้ อง เช่น กําหนดให้ การกู้ยืมเงินและเรื องทีเกียวข้ อง เช่น การแปลงสภาพ WHAPF การลงทุน
ในทรัพย์ สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ เป็ นต้ น ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือ หน่วยลงทุนของ WHAPF และที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีมีความเหมาะสม
(4)

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการสําหรั บทรั พย์ สิน ทีจะ
ลงทุนเพิมเติม

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาในครัง, นี , มีเงือนไขให้ WHA สามารถเช่าหลังคาได้ ก่อนบุคคลอืนและมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่าอัตราค่า
เช่าที WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมา
12

ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริหารจัดการและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแล
รักษาสวน การรักษาความปลอดภัย การเก็บและกําจัดขยะ การดูแลบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ภายในอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าและภายนอก
อาคาร เป็ นต้ น
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ให้ แก่กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่านัน, เป็ นเงือนไขทีทําให้ WHART ไม่เสียประโยชน์ในการเข้ าทํารายการนี , อีกทัง,
WHAREM จะดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการดังกล่าวได้ ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมี
WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึง เงือนไขดังกล่าวเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบทีเกียวข้ องการเข้ าทํารายการกับบุคคล
ทีมีความเกียวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลง
กระทําการมีความเหมาะสม
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ส่ วนที 3 สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงือนไขของการเข้ าทํารายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทํารายการต่างๆ ดังนี ,
o การรองรับการแปลงสภาพ WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมี WHART เป็ นกองทรัสต์ ท รี องรับการแปลงสภาพ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแปลงสภาพ WHAPF มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. WHART ได้ มาซึงทรัพย์สินของ WHAPF ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน
เนืองจากทรัพย์สินของ WHAPF ปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) เฉลียอยู่ทีร้อยละ 96.97 (รวมพื ,นที
ั ญาเช่าจะสิ ,นสุดลงก่อนวันที 1
เช่าคลังสินค้ าหรื อโรงงานทีอยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ ารายเดิมทีอายุสญ
ธันวาคม 2560) ประกอบกับสินทรัพย์ดงั กล่าวมีข้อได้ เปรี ยบด้ านทีตงั , ซึงตังอยู
, ่ในบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสาํ คัญแห่งหนึง ของประเทศ ทําให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด และ
ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากทรั พย์ สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณี
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะ
ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ในอนาคต
2. ภายหลัง WHART รับโอนทรัพย์สินจาก WHAPF จะช่วยให้ ทรัพย์สินเพิมความหลากหลายและ/หรื อกระจายตัวใน
หลายด้ าน ทังจั
, งหวัดทีตงของทรั
ั,
พย์สิน กลุม่ อุตสาหกรรมของผู้เ ช่า จํานวนผู้เช่าทีเพิมขึ ,น และรู ปแบบหรื อชนิดของ
อาคาร ซึง เป็ นแนวทางหนึง ทีจะช่วยกระจายความเสีย งในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ WHART ในอนาคต
3. ทําให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิมขึ ,น ซึงอาจช่วยเพิมความ
เชือมัน และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,น
นัน, เป็ นปั จจัยหนึง ทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
4. ภายหลังการรับโอนทรัพย์สินของ WHAPF จะทําให้ WHART มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิเพิมขึ ,น ขณะทีอตั ราส่วนการกู้ยืม
เงินจะลดลง ส่งผลให้ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ เพิมเติมเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
กลุม่ WHA ตามแผนงานทีวางไว้
5. ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการได้ รับโอนทรัพย์สินของ WHAPF
และการเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน เท่ากับร้ อยละ 0.72 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการ
การแบ่งส่วนทุน 0.08 บาทต่อหน่วย) ซึงสูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ เพิมเติม (พิจารณา
รายได้ จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
, ซึง จะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี
แรก ทีร้อยละ 0.70 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.09 บาทต่อหน่วย)
6. อัตราสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ทีอตั รา 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์
ของ WHART อยู่ในช่ว งอัตราสับเปลียนทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระด้ วยวิธีปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชี
(Adjusted NAV) ด้ วยราคาประเมินของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระซึงมีอตั ราเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ
1.0250 – 1.1785 หน่วยทรัสต์(รายละเอียดการประเมินอัตราสับเปลีย นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ของทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
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7.

เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดของร่ างสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการโอนและรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF
ให้ แก่ WHART ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART ให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินซึงมีสภาพเป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกัน
ก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทังเป็
, นเงือนไขปกติของการซื ,อขายทรัพย์สิน ทีค่สู ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึง
เงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น กําหนดให้ WHAPF ต้ องโอนทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิและหน้ าที
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ และเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าให้ แก่ WHART ในวันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ เป็ นต้ น

อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. การเพิมทุนและเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวน 991,835,172 หน่วย ให้ แก่ WHAPF เพือเป็ นค่าตอบแทนการรับโอน
ทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF นัน, จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ WHART ในด้ านสัดส่วนการถือหน่วย
(Control Dilution) ประมาณร้ อยละ 50.50
2. ความเสียงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ WHAPF ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ซึงอาจ
เกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมที
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ หรื อจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ช้า ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขทีด้อย
ลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมิได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHAPF ตามเป้าหมายทีวางไว้
3. WHART มีภาระกู้ยืมเงินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ,ยกับสถาบันการเงินเพิมมากขึ ,น จากการรับโอนภาระหนี ,ของ WHAPF ที
มีกบั สถาบันการเงิน ซึงจะมียอดหนี ,คงค้ าง ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนจํานวน 511.00 ล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว WHART จะได้ รับโอนทรัพย์สินของ
WHAPF ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนืองให้ แก่ WHART ต่อไปในอนาคต ประกอบกับร่างข้ อเสนอเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินที WHART จะใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการชําระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF นัน, เป็ น
วงเงินกู้ระยะยาว 5 ปี ทีมีเงือนไขการชําระคืนเงินต้ นในวันครบกําหนดสัญญาเงินกู้ (ขณะทีสญ
ั ญากู้เดิมของ WHAPF
กําหนดให้ แบ่งชําระคืนเงินต้ นในจํานวนและระยะเวลาทีกําหนด) ดังนัน, ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า WHART จะ
มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ของ WHAPF จากการแปลงสภาพ (กรณีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุนในครั ง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) ในจํ านวนเพียงพอต่อการชําระ
ดอกเบี ,ยและชําระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ดังกล่าวได้
4. ความเสีย งจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่าของทรัพย์สนิ บางโครงการของ WHAPF ซึงให้ สิทธิผ้ เู ช่าเลือกซื ,อทรัพย์สินทีเช่า
(Pre-Emptive Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุดปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุในสัญญา โดย
กรณีผ้ เู ช่าใช้ สทิ ธิในอนาคต WHART อาจได้ รับผลกระทบกรณีเงินที WHART ได้ รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวน้ อย
กว่าหรื อมากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุนในครัง, นี ,
5. ความเสีย งกรณีเงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ เช่น ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF หรื อ
WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการครัง, นี , การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
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ขยายออกไปตามกฎหมาย เป็ นต้ น หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พื ,นทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงาน
ของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผลให้ การแปลงสภาพของ WHAPF และการรับโอน
ทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่สามารถเกิดขึ ,นได้ ตามแผนงานทีวางไว้ และทําให้ WHART ต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการครัง, นี ,โดยสูญเปล่า
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงือนไขในการเข้ าทํารายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF มี
ประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนืองจากทรัพย์สินที
จะลงทุนดังกล่าวปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) เฉลียร้ อยละ 84.76 (ไม่รวมพื ,นทีเช่าหลังคา) และ
สําหรับอาคารคลังสินค้ าและพื ,นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์) ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุน WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี
สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ประกอบกับสินทรัพย์ดงั กล่าวมีข้อ
ได้ เปรี ยบด้ านทีตงั , ซึง ตังอยู
, ใ่ นบริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสําคัญแห่งหนึง
ของประเทศ ทําให้ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นทีต้องการของตลาด และทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การจากทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณีทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ,นที (Occupancy
Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึ ,นของ WHART ใน
อนาคต
2. ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการได้ รับโอนทรัพย์สินของ WHAPF
และการเข้ าลงทุนทรัพย์ สินของกลุม่ WHA ในคราวเดียวกัน เท่ากับร้ อยละ 0.72 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการ
การแบ่งส่วนทุน 0.08 บาทต่อหน่วย) ซึงสูงกว่ากรณี WHART มิได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ เพิมเติม (พิจารณา
รายได้ จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จํานวน 8 รายการ เท่านัน)
, ซึง จะมีประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปี
แรก ทีร้อยละ 0.70 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการแบ่งส่วนทุน 0.09 บาทต่อหน่วย)
3. ทําให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิมขึ ,น ซึงอาจช่วยเพิมความ
เชือมัน และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึ ,น
นัน, เป็ นปั จจัยหนึง ทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
4. ราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ทีไม่เกิน 3,090 ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคายุติธรรมของทรัพย์สินทีประเมินโดย
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 2,918.35 – 3,375.57 ล้ านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายุติธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
5. เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดของร่ างสัญญาทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ ได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ซึง มีสภาพเป็ นไปตามทีทงสองฝ่
ั,
ายตกลงกัน และเอื ,อให้ WHART ได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ และ/หรื อเป็ นเงือนไขปกติทวั ไปของการซื ,อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ น
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เงือนไขทีคสู่ ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA ตกลง
ชําระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ,นทีเช่าหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน การให้ สทิ ธิ WHART สามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ ก่อนวันจดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ] กรณี พบว่าทรั พย์ สินทีจะซื อ, ขายได้ รั บความเสีย หายอย่างมี
นัยสําคัญ WHA ตกลงจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ างของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 แก่ WHART เพือเป็ น
หลักประกันการให้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นต้ น อีกทัง, เงือนไขสําคัญมี
ความคล้ ายคลึงกันหรื อกําหนดขึ ,นโดยใช้ หลักการเดียวกันกับเงือนไขในสัญญาซื ,อขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการ
เข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิมเติมในการเพิมทุนครัง, ที 1 และครัง, ที 2
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. ทําให้ WHART มีภาระกู้ยืมเงินและค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ,ยกับสถาบันการเงินเพิมขึ ,น เนืองจากแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เพือใช้
ซื ,อทรัพย์สินของกลุ่ม WHA และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํา รายการ มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ทังนี
, , กรณี WHART กู้ยืมเงินสูงสุดตามมติคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ทีไม่เกิน 3,811 ล้ านบาท เพือ
ใช้ ชําระค่าทรัพย์สินของกลุม่ WHA และชําระคืนหนี ,ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF (Refinance) WHART จะมีเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิ นเพิมขึน, มาอยู่ทีประมาณ 7,779.65 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนเงิ นกู้ยืม ต่อสินทรั พย์ รวม
ประมาณร้ อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายหลังการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ซึงไม่เกินกว่าข้ อปฎิบตั ิทางการเงิน (Financial Covenants) ของสัญญาเงินกู้
ของทรัสต์ ซึง กําหนดให้ ผ้ กู ้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ,สินทีมีภาระดอกเบี ,ยต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี เมือพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานใน
อนาคตของ WHART ภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ของ WHAPF จากการแปลงสภาพและการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ
กลุม่ WHA แล้ ว (กรณีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุนในครัง, นี , เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) คาดว่า
WHART จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบี ,ยและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้
2. ความเสีย งกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ WHA ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ ตามแผนงานที
วางไว้ ซึง อาจเกิดขึ ,นจากความเสีย งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่สําหรับ
ทรัพย์สนิ ทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA ภายหลังสิ ,นสุดระยะเวลาเช่า 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สําหรับพื ,นที
เช่าหลังคาไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงือนไขที
ด้ อยลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนืองของรายได้ ทําให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมิได้
รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายทีวางไว้
3. ความเสียงจากการขาดประโยชน์ในการให้ เช่าทรัพย์สิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 อีก 30 ปี ภายหลังจากสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก 30 ปี ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็
ตาม อย่างไรก็ดี เนืองจาก WHA ตกลงจะนําทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 มาจํานองเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของ WHA ทีให้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าแก่ WHART ซึง กรณีที WHA ผิด
สัญญาดังกล่าว WHART จะได้ รับค่าชดเชยสูงสุดเท่ากับความเสียหายทีไม่ได้ รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า ดังนัน,
เงือนไขตามสัญญาจํานองดังกล่าวจึงช่วยลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ ,นต่อ WHART ได้ ในระดับหนึง

136

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

4.

ความเสียงจากข้ อกําหนดในสัญญาเช่าของโครงการ Omada ซึงให้ สิทธิผ้ เู ช่าเลือกซื ,อทรัพย์สินทีเช่า (Pre-Emptive
Right to Buy Leased Property) ภายหลังสิ ,นสุดปี ทีกําหนดตามระยะเวลาการเช่าทีระบุในสัญญา โดยกรณีผ้ เู ช่าใช้
สิทธิ ในอนาคต WHART อาจได้ รับผลกระทบกรณี เงินที WHART ได้ รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวน้ อยกว่าหรื อ
มากกว่ามูลค่าที WHART ลงทุนในครัง, นี ,
5. ความเสีย งกรณีเงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ เช่น ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ WHAPF หรื อ
WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการครัง, นี , การโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART ไม่แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาทีการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ขยายออกไปตามกฎหมาย เป็ นต้ น หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ พืน, ทีเช่าภายในอาคารคลังสินค้ าและ/หรื อโรงงาน
ของ WHAPF หรื อ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ 3 ของพื ,นทีเช่าของอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานทังหมดของ
,
WHAPF หรื อ WHART ซึงจะส่งผลให้ การแปลงสภาพของ WHAPF และการรับโอน
ทรัพย์สนิ และภาระของ WHAPF ให้ แก่ WHART รวมทังการเข้
,
าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ไม่สามารถเกิดขึ ,นได้
ตามแผนงานทีวางไว้ และต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องโดยสูญเปล่า
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงือนไขในการเข้ าทํารายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ า ลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การแต่ งตัง4 WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART
จะลงทุนเพิมเติม มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน ของกลุ่ม WHA ทีจะเข้ าลงทุนเพิมเติมในครัง, นีไ, ด้ ต่อเนืองและมี
ประสิทธิ ภาพต่อไปในอนาคต ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมายทีวางไว้
เนื อ งจาก WHA มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี ย วชาญในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บ ริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี
2. มีความคล่องตัวในการประสานงานและการดําเนินการต่างๆ เพือร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพย์สินทังหมดของ
,
WHART
ภายหลังการเข้ าทํารายการ มากกว่าเมือเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนืองจากประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงทีผา่ นมา
3. ข้ อกําหนดในร่ างสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ทีเข้ าลงทุนในครัง, นี ,ได้ อย่างราบรื นทันทีภายหลังการเข้ าทํา รายการ อีกทังเป็
, น
ข้ อกําหนดทีจะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพือประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์ นอกจากนี , เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดที เหมือนกับสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สนิ ที WHART เข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 เมือเดือนธันวาคม 2558 และการเพิมทุนครัง, ที 2 เมือเดือน
ธันวาคม 2559 ขณะทีอ ตั ราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีจะเรี ยกเก็บกับ
WHART ครั ง, นี , กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อืนและค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั
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อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ คือ อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงือนไขการว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของ WHA ในการทําหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันดังกล่าว
จะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการกําหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์
และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึง การดําเนินการต่างๆ ทีกล่าวมานี ,เป็ นแนวทางหนึง ทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ า
ทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย งที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ และเงือนไขในการเข้ าทํา
รายการดังทีกล่าวมาข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ที WHART จะลงทุนเพิมเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติ
การเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o การกู้ยมื เงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของ WHART
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบัน
การเงินซึง อาจเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกับทรัสตี มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. เงือนไขสําคัญต่างๆ ของร่างข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีซึง WHAREM ได้ รับใน
ปั จจุบนั เช่น อัตราดอกเบี ,ย ลักษณะการชําระเงินต้ น อายุเงินกู้ หลักประกัน ไม่ด้อยกว่า และเป็ นเงือนไขทัว ไปเมือ
เทียบเคียงกับเงิ นกู้ยืมของกองทรั สต์ อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิ จใกล้ เคียงกับ WHART (อ้ างอิงตามข้ อมูลที
เปิ ดเผยในสาธารณะ) และคล้ ายคลึงกับเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับทรัสตีสาํ หรับการเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สนิ ครัง, ที 2 ของ WHART ทีผา่ นมา (การเปรี ยบเทียบเงือนไขต่างๆ ของร่างข้ อเสนอเงินกู้ยืมในครัง, นี , กับเงินกู้ยืม
ของ WHART สําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง, ที 2 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อืนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ
ทีคล้ ายคลึงกัน ปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ 2.2.3 ของรายงานฉบับนี ,)
2. เป็ นทางเลือกช่วยให้ WHARTมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA และนําไปชําระ
คืนหนี ,ของ WHAPF ตามสัญญากู้เดิมของ WHAPF ทีมีต่อสถาบันการเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาทีวางไว้
โดยการเจรจาและ/หรื อการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคล
เกียวโยงกับทรัสตีในครัง, นี ,อาจมีความราบรื นและรวดเร็ วกว่าสถาบันการเงินอืนที WHART ไม่เคยทําธุรกรรมร่วมมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสียงทีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี ,
1. อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซึง จะเป็ นผู้กระทําการในฐานะกองทรัสต์ ในการพิจารณาเลือกข้ อเสนอ
เงินกู้ยืม และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมทีเป็ นข้ อเสนอจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียว
โยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมือเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนี ,ซึง เป็ นสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนืองจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ เพือ
ประโยชน์ทีดีทีสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพือให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง อีกทัง,
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การเข้ าทํารายการเกียวโยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีการกําหนดไว้ ตาม
สัญญาก่อตังทรั
, สต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึงเป็ นแนวทางหนึงทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทํา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
2. เกิ ดการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์กับทรั สตี เพิมขึน, จากทีมีอยู่ในปั จจุบนั ซึง
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี รวมจํานวน 2,598.65 ล้ าน
บาท (ยอดหนี ,คงค้ าง ณ วันที 31 มีนาคม 2560)
ทังนี
, , เมือพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสียงที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง อาจเป็ นบุคคลทีมีความ
เกียวโยงกับทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
o

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทําการ
สําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตก
ลงกระทําการสําหรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมนัน, มีความเหมาะสมเนืองจากประโยชน์ตอบแทนจากการให้ เช่าพื ,นทีหลังคา
ดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตจะไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากการทําหน้ าทีของ WHA ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการในปั จจุบนั และ/หรื อประโยชน์ตอบแทนที WHART
ได้ รับจากผู้เช่ารายอืนในอนาคต อีกทังเงื
, อนไขเพิมเติมดังกล่าวจะช่วยเพิมความคล่องตัวแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการพิจารณา
ให้ เช่าพื ,นทีหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าของโครงการดังกล่าวแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ทีอาจเกิดขึ ,นในอนาคตได้
รวมทัง, ช่วยลดขันตอนและประหยั
,
ดค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ ,นจากการนํารายการดังกล่าว (ซึงถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กรณีมีขนาดรายการเกียวโยง
ถึงเกณฑ์ทีต้องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังนันผู
, ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการในครัง, นี ,
อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสําหรับการทํารายการในครัง, นี , อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ WHART
เป็ นสําคัญ ซึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสีย ง ข้ อจํากัด และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
ครัง, นี ,ด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระของ WHART ขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าที ศึกษา และวิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ,นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง
ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยของ WHART เป็ นสําคัญ
ทังนี
, , การให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลทีได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของ WHAREM บริ ษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF และ WHA ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ
ทีเกียวข้ อง โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังข้
, อสมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน, หาก
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อมีการเปลีย นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง, นี , ด้ วยเหตุนี ,ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง
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ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึ ,นต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตได้ อีกทัง, ความเห็นของทีปรึ กษา
ทางการเงิ นอิสระในครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์ เพือให้ ค วามเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของ WHART ต่อการเข้ าทํารายการดัง
รายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน, และการให้ ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระนี , มิได้ เป็ น การรับรองผลสําเร็ จของการเข้ าทํา
รายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ ,นกับ WHART

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์)
(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
หุ้นส่วนบริ หาร
หุ้นส่วนผู้จดั การและผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้ อมูลทัวไปของทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม
โกรท และสรุ ปรายงานประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1) ประวัติและความเป็ นมาของ WHART
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART” หรื อ “กองทรัสต์”) จัดตังขึ
, ,น
เมือวันที 8 ธันวาคม 2557 โดย WHART ได้ นําเงินทีได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นกั ลงทุน ในช่วงระหว่าง
วันที 1 - 4 ธันวาคม 2557 จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท เข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอร์ เรชัน จํากัด
(มหาชน) (“WHA”) ซึงเป็ นทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในครัง, แรก ประกอบด้ วย พื ,นทีให้ เช่าคลังสินค้ าและศูนย์กระจาย
สินค้ าจํานวน 167,107.45 ตร.ม. และพื ,นทีให้ เช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์) จํานวน 74,617.34 ตร.ม. โดยพื ,นที
เช่าดังกล่าวอยู่ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ 3 โครงการของ WHA ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ าลาดกระบัง (2)
โครงการ WHA ถนนบางนาตราด กม.18 และ (3) โครงการ WHA ถนนบางนาตราด กม. 23 โดยหน่วยทรัสต์ของ WHART ได้
เข้ าซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นวันแรกในวันที 18 ธันวาคม 2557
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง, ที 1/2558 เมือวันที 13 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนครัง, ที 1 เพือลงทุน
ทรัพย์สิน 3 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4 (2) โครงการ WHA วังน้ อย และ (3) โครงการ WHA สระบุรี
มูลค่าการลงทุนรวม 4,645.91.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้ เข้ าลงทุนในการ
เพิม ทุนครัง, ที 1 เมือวันที 29 ธันวาคม 2558
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั ง, ที 1/2559 เมือวันที 2 มิถุนายน 2559 ได้ มีมติ อนุมัติ การเพิมทุนครั ง, ที 2 เพือลงทุน
ทรัพย์สนิ 2 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 และ (2) โครงการ WHA ลาดกระบัง มูลค่าการลงทุนรวม
4,190.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้ เข้ าลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 2 เมือ
วันที 7 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลสรุปของ WHART มีดงั นี ,
ชือกองทรัสต์
: ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
ผู้จดั การกองทรัสต์
: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“WHAREM”)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ : บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)
ทรัสตี
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“KAsset”)
อายุของกองทรัสต์
: ไม่มีกําหนดอายุ
ทุนจดทะเบียน
: 9,212,872,180 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 9,158,063,711 บาท
จํานวนหน่วยทรัสต์
: 972,142,000 หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 9.4205 บาท
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
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1.2) วัตถุประสงค์ และโครงสร้ างการจัดการของ WHART
WHART จัดตังขึ
, ,นเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีสาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ฯ โดย WHART จะนํา
เงินทีได้ รับจากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและนําทรัพย์สินทีลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่า
ช่วง การให้ ใช้ พื ,นทีในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สินทีให้ เช่า อย่างไรก็ดี
WHART จะไม่เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น รวมทังจะ
,
ั,
ประกอบธุรกิจที
ไม่นําอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ทังนี
, , โครงสร้ างของ WHART ปรากฏตามแผนภาพด้ านล่าง

ผู้เช่ า

ทีมา : รายงานประจําปี 2559 ของ WHART

ผู้มีส่วนเกียวข้ องต่อการดูแล ตรวจสอบ และบริ หารจัดการ WHART ประกอบด้ วย (1) ทรัสตี (2) ผู้จัดการกองทรัสต์ (3)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยข้ อมูลสรุปของแต่ละส่วน มีดงั นี ,
1. ทรัสตี
ชือ
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105535048487
วันทีจดทะเบียน
: 18 มีนาคม 2535
ทีตงั ,
: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน, 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
ทุนจดทะเบียน
: 135,771,370 บาท
หน้ าทีและความ
:  KAsset เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนและทรัสตี
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รับผิดชอบ

รายชือผู้ถือหุ้น

 หน้ าทีของ KAsset ในฐานะทรัสตีของ WHART คือ ทรัสตีจะทําหน้ าทีติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและ
ระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพด้ วยความชํานาญ รวมทังควบคุ
,
มดูแลการลงทุนของกองทรัสต์
การเปิ ด เผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ใ ห้ เป็ นไปตามสัญญาก่อ ตัง, ทรั สต์ โดยปฏิบัติต่อ ผู้รั บ
ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพือประโยชน์สงู สุดของผู้ รับประโยชน์และเป็ นไปตามกฎหมายที
เกียวข้ อง
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ KAsset ณ วันที 30 มีนาคม 2560 มีดงั นี ,
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 . ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
27,154,272
100.00
2 . ผู้ถือหุ้นอืน
2
0.00
รวม
27,154,274
100.00
ทีมา : www.bol.co.th

2. ผู้จดั การกองทรัสต์
ชือ
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันทีจดทะเบียน
ทีตงั ,
ทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแล้ ว
หน้ าทีและความ
รับผิดชอบ

รายชือผู้ถือหุ้น

:
:
:
:
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
0115557007350
23 เมษายน 2557
1121 หมูท่ ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้นมูลค่าทีต ราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

: WHAREM ทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดย
หน้ าทีในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ WHART คือ บริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง,
ทรั ส ต์ แ ละสัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เช่ น ดูแ ลจัด การกองทรั ส ต์ ใ นส่ว นที เ ป็ น การ
ดํา เนิน งานทางธุ ร กิ จ กํ า หนดกลยุทธ์ ลงทุน ในการได้ มาและจํ า หน่า ยไปซึงทรั พ ย์ สิน จัด ทํ า
งบประมาณ งานนักลงทุนสัมพันธ์ การกํากับการปฏิบตั ิงานและการดําเนินกิจการต่างๆ ของ
กองทรัสต์ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยการให้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
และให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการเช่า และนํารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินมา
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ WHAREM มีดงั นี ,
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
99,997
99.997
2 . นายสมยศ อนันตประยูร
1
0.001
3 . น.ส.จรี พร จารุกรสกุล
1
0.001
4 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
1
0.001
รวม
100,000
100.000
ทีมา : รายงานประจําปี 2559 ของ WHART
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รายชือกรรมการ

: รายชือกรรมการของ WHAREM มีดงั นี ,
รายชือ
1 . นายกําธร ตติยกวี
2 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
3 . นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการแและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการอิสระ

ทีมา : รายงานประจําปี 2559 ของ WHART

รายชือผู้บริ หาร

: รายชือผู้บริ หารของ WHAREM มีดงั นี ,
รายชือ
ตําแหน่ ง
1 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/ ผู้อํานวยการฝ่ ายลงทุนและนัก
ลงทุนสัมพันธ์และบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
2. นายธนภัทร อนันตประยูร ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3 . น.ส.ปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
4. น.ส.ณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์ ผู้จดั การฝ่ ายลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์และบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
5. นายรชต ตราชูวณิช
ผู้จดั การฝ่ ายลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์และบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
6. นายสุพจน์ สุทธิประภา
ผู้จดั การฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสีย ง
ทีมา : รายงานประจําปี 2559 ของ WHART

3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ชือ
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
วันทีจดทะเบียน
:
ทีตงั ,
:
ทุนจดทะเบียน
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
0107555000082
23 เมษายน 2555
1121 หมูท่ ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,567,773,018.60 บาท และทุนชําระแล้ ว 1,432,243,032.10 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 14,322,430,321 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ลักษณะและขอบเขต : ธุรกิจหลักของกลุม่ WHA ประกอบด้ วย
การดําเนินธุรกิจ
(1) ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการลงทุนพัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจ
ย่อย ได้ แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือรายได้ ค่าเช่าและบริ การ ธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือจําหน่าย ธุรกิจการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
(2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลั
,
งคา (Solar PV Rooftop)
ทังนี
, , WHA มีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ ากองทุนรวม WHAPF และ WHART อย่างต่อเนือง
โดย WHA ได้ รับแต่งตังให้
, เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทัง, WHAPF WHART และทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
หน้ าทีของ WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART มีโดยสรุปดังนี ,
(1) ดูแลและบํารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอืนๆ ให้ อยู่ในสภาพทีดีเพือประโยชน์ใน
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การบริ การ บริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมถึง จัดหา
บริ ษัทประกันภัยและชําระเบี ,ยประกันภัย
(2) อํานวยความสะดวกให้ กับทรั สตี ผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินของกองทรั สต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ในเรื องทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
(3) ร่ วมกับผู้จดั การกองทรัสต์เพือทําให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงใบอนุญาตและ/หรื อเอกสารอืนใดที
เกียวข้ องและจําเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์จดั หาผู้เช่า
พื ,นทีในอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง, ประสานงานและเจรจากับผู้เช่าในการเข้ าทําสัญญาเช่า
สัญญาบริ การหรื อสัญญาอืนใดทีเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
: โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที 11 พฤษภาคม 2559 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีดงั นี ,
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
6,772,840,943
47.29
1
- บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ,ง จํากัด
3,629,083,491
25.34
- น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
1,629,989,569
11.38
- นายสมยศ อนันตประยูร
1,090,894,523
7.62
2
- Credit Suisse AG, Singapore Branch
321,473,360
2.24
3
- UBS AG Hong Kong Branch
101,400,000
0.71
2 State Street Bank Europe Limited
1,431,873,815
10.00
3 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
388,720,713
2.71
4 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
217,217,300
1.52
5 นายวุฒิ จารุ กรสกุล
158,500,000
1.11
6 นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล
140,000,300
0.98
7 นายสัญชัย สุขสมชีวิน
140,000,000
0.98
8 นายประยงค์ วนิชสุวรรณ
133,000,000
0.93
9 น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ ,ง
116,507,578
0.81
10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด – 101S
109,209,000
0.76
1
หมายเหตุ รายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ,ง จํากัด ประกอบด้ วย (1) นายสมยศ อนันต
ประยูร 500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 (2) น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล 499,999 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.00 และ (3) น.ส.จารุ วรรณ จารุ กรสกุล จํานวน 1 หุ้น
2
บริ ษัทหลักทรัพย์ในสิงคโปร์ ทีนายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุ กรสกุล ฝากหุ้นไว้
3
บริ ษัทหลักทรัพย์ในฮ่องกงทีนายสมยศ อนันตประยูร ฝากหุ้นไว้
ทีมา : www.set.or.th

รายชือกรรมการ

: รายชือกรรมการของ WHA มีดงั นี ,
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ
นายสมยศ อนันตประยูร
น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
นายเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน
นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8 นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
9 นายสมศักดิ] บุญช่วยเรื องชัย
10 ดร.อภิชยั บุญธีรวร
11 ดร.สมศักดิ] ประถมศรี เมฆ
12 ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
13 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 ของ WHA

รายชือผู้บริ หาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

: รายชือผู้บริ หารของ WHA มีดงั นี ,
รายชือ
1 นายสมยศ อนันตประยูร
2 น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
3 นายเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน
4 นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
5 นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์
6 นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
7 นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
8 นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
9 นายสมศักดิ] บุญช่วยเรื องชัย
ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 ของ WHA

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

1.3) นโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ ของ WHART
WHART เป็ นกองทรัสต์ทีมงุ่ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอืน เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ โดยรวม สําหรั บนโยบายการลงทุนจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ,
1. เน้ นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื นใดที
กองทรัสต์อาจลงทุนได้ โดยมูลค่าในการเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ อย่างไรก็ดี
ราคาที WHART จะเข้ าลงทุนนันอาจแตกต่
,
างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เนืองจากผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจําหน่ายจะกําหนดราคาของหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขาย โดยคํานึงถึงผลการสํารวจ
ความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนันๆ
, รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลีย ทีนกั ลงทุนคาดหวัง
และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายดังกล่าวให้ กบั ผู้ลงทุน
2. WHART อาจพิจารณาลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินประเภทอืนนอกเหนือจากข้ อ 1. ข้ างต้ น หาก WHAREM ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดําเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง และเห็นว่าการลงทุนเพิมเติมดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
3. WHART อาจพิจารณาลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริ ษัททีจดั ตังขึ
, ,น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
WHART โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ,
 WHART ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
และไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
,
ษัท
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 แสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าว มีการ
ประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
, สต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอืนทีเกียวข้ อง
ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยตรง
ทรัพย์สนิ ที WHART ได้ เข้ าลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
ทรัพย์ สินที WHART ลงทุนครัง4 แรก (เข้ าลงทุนเมือวันที 15 ธันวาคม 2557)
(1)

โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที 38139) เนื ,อทีรวม 35 – 0 – 0.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน 2 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ
35,092.97 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1 บริ ษัท แอลดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
18,155.97 30 กันยายน 25641
2 บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
12,597.00 14 มีนาคม 25682
2 อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
4,340.00
-2
รวม
35,092.97
1
หมายเหตุ
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอี กเป็ นระยะเวลา 5 ปี
โดยมี เ งื อ นไขตามที คู่ สัญ ญาได้ ร่ ว มกั น ตกลงไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ฉบับ ลงวัน ที 9
ธันวาคม 2553 และสัญญาเช่าฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 1 สิงหาคม 2554
2
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าเพิมเติมสําหรับพื ,นทีเช่าในส่วนทีตํากว่าตารางเมตรละ
165 บาทต่อเดือน ให้ ครบตารางเมตรละ 165 บาท จนกว่าจะครบ 3 ปี นับแต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน
เฟส

สถานะของ
สินทรัพย์

ผู้เช่ าปั จจุบัน

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารเดิม 6 ปี และส่วน
อาคารต่อเติม 4 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเจ้ าคุณทหาร ขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ างประมาณ 36 เมตร
สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่
ถนนไอ ซี ดี ขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 56 เมตร สิทธิการใช้ ทางส่วนบุคคล
(เขตการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดยสามารถเข้ าออกได้ ถูกต้ องตามกฎหมาย ตามบันทึก
ข้ อตกลงเลขที รฟ.ยธ 1450/17/190 ลงวันที 20 สิงหาคม 2557 เรื องเปิ ดทางเข้ า-ออก ถนน
สาธารณะสูท่ ีดิน
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 87.63 ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ น
ผู้ชําระค่าเช่าพื ,นทีเช่าเพิมเติมสําหรับพื ,นทีเช่าในส่วนทีตํากว่าตารางเมตรละ 165 บาทต่อ
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ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

เดือน ให้ ครบตารางเมตรละ 165 บาท จนกว่าจะครบ 3 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีเม็ดมะปราง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทคลังสินค้ า” ปั จจุบนั
บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สนิ มีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างทางหลวงท้ องถินสายเชือม
ระหว่างถนนศรี นคริ นทร์ กบั ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ถนนร่ มเกล้ า) ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณ ปี 2562
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA
ลาดกระบัง

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

(2)

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
948.00
1,062.00

โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิการเช่าในทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที 666 และ 38919) เนื ,อทีรวม 74 – 2 – 67.0 ไร่
โดยสิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที 3 สิงหาคม 2584
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวม 7 อาคาร (A, B, CD, EF, GH, I, J) ขนาด
พื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ 72,179.48 ตร.ม. และพื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซ
,
ล่าร์ เซลล์) รวม 23,976.30 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A

บริ ษัท ฮิตาชิทรานสปอร์ ตซิสเต็ม (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท ฮิตาชิทรานสปอร์ ตซิสเต็ม (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด)
บริ ษัท เคอรี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

B
C
D

E
F
G
H

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
9,971.32

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 มีนาคม 25611

9,973.67

31 มีนาคม 25611

4,337.69

31 กรกฎาคม 2563

4,337.69

14 สิงหาคม 25602

4,337.69
4,337.69
4,692.69
4,337.69

29 กุมภาพันธ์ 2563
31 สิงหาคม 2561
31 พฤษภาคม 2565
25 เมษายน 2562
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I
J
รวม
หลังคา
อาคาร
A, CD,
EF4

หมายเหตุ

15,914.55 15 กรกฎาคม 25613
9,938.80 15 กรกฎาคม 25613
72,179.48
25 ปี
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 1 จํากัด 23,976.30
(นับแต่วนั ที 30
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 3 จํากัด
เมษายน 2557 ซึง
และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 6
เป็ นวันทีผ้ เู ช่าเริ ม
จํากัด
ดําเนินการจําหน่าย
ไฟฟ้าเข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ให้ แก่การ
ไฟฟ้านครหลวง)
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1

2

3

4

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

ภายหลังสิ ,นสุดระยะเวลาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา j ปี โดยมี
เงือนไขตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2557
ภายหลังสิน, สุดระยะเวลาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา  ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 21 สิงหาคม 2557
ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุวา่ อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
ภายหลังสิน, สุดระยะเวลาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมี
เงื อนไขตามทีคู่สัญ ญาได้ ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 13 กรกฎาคม
2554 สัญญาเช่าฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 5 ธันวาคม 2557 หนังสือขอเช่าชัว คราว
ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2559 และฉบับลงวันที 5 มกราคม 2560
พื ,นทีหลังคาของอาคารอืน หาก WHART จะจัดหาประโยชน์โดยการให้ เช่าเพือดําเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ในอนาคต WHART ต้ องลงทุนปรั บปรุ ง
โครงสร้ างอาคารเพือให้ รองรับนํ ,าหนักแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากผู้เช่า

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 6 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรัตน (ทล.34) บริ เวณกิโลเมตรที 19 แยกเข้ าถนนเลียบคลอง
ชลหารพิจิตร และถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนเลียบคลองชลหาร
พิจิตร ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12 เมตร สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทาง
สาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00 และมีผ้ เู ช่าพื ,นทีหลังคา
ร้ อยละ 100.00
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีเหลือง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: o ที ดิ น เป็ น กรรมสิท ธิ] ข องนายธี ร ะ พึง จิ ต ติ ส านติ] และนายชาญวิ ท ย์ พึ ง จิ ต ติ ส านติ] โดย
WHART เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าทีดิน
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
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ภาระผูกพัน

: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o จํานองสิง ปลูกสร้ างเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA บางนาตราด กม.18 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA บางนาตราด กม.18

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

(3)

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,379.00
1,478.90

โครงการ WHA บางนาตราด กม.23
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ทีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที 18265, 8504, 5533 และ5534) เนื ,อทีรวม 65 – 0 – 21.9 ไร่
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวม 3 อาคาร ขนาดพืน, ทีเช่าอาคาร รวม
สินทรัพย์
ประมาณ 59,835.00 ตร.ม. และพื น, ที เ ช่ า หลัง คา (สํา หรั บ ติ ด ตัง, แผงโซล่า ร์ เ ซลล์ ) รวม
50,641.04 ตร.ม. ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A1, A2/1-2
B2, B3/1-3
C2
B1

บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท เม็นโล
เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด)
รวม
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า

C1

หลังคา
หมายเหตุ

1

2

3

4

พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
44,813.00 31 มีนาคม 25611
31 มีนาคม 25611
31 มีนาคม 25611
7,569.00 31 พฤษภาคม 25642
7,453.00

31 มีนาคม 25613

59,835.00
50,641.04

-4

ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี (การต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า จะไม่รวมอาคาร B2) โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้
ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 25 มกราคม 2556
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 23 พฤศจิกายน 2555
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญา โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้
ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 23 มกราคม 2556
WHA ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี นับ
แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART
กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมี
ระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
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และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง

:

กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

:
:

อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 4-5 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรัตน (ทล.34) บริ เวณกิโลเมตรที 23 แยกเข้ าถนนเสาธงกลางจรเข้ ใหญ่ และถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ซอยไม่มีชือ ขนาด 2 ช่องจราจร
ไป-กลับ กว้ างประมาณ 6 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00 และพื ,นทีหลังคายังไม่มี
ผู้เช่า ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่า พื ,นทีเช่าหลังคาทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่ WHART
เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สิน มีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการสร้ างและขยายทางหลวง
ชนบทสายเชื อ มระหว่า งถนนขุม ทอง – ลํา ต้ อ งติง กับ ทางหลวงชนบท สป.1006 ซึง ปั จ จุบัน
โครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการเวนคืนทีดิน
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA บางนาตราด กม.23 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA บางนาตราด กม.23

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค.60
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค.60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,793.00
1,914.00

ทรัพย์ สินที WHART ลงทุนในการเพิมทุนครัง4 ที 1 (เข้ าลงทุนเมือวันที 29 ธันวาคม 2558)
(4)

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที 110571) เนื ,อทีรวม 81 – 0 – 15.9 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวม
ประมาณ 80,745.55 ตร.ม. และพื น, ทีเช่ าหลังคา (สําหรั บติด ตัง, แผงโซล่า ร์ เซลล์) รวม
68,384.20 ตร.ม. ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ บวิ ชัน จํากัด
13,026.65
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ บวิ ชัน จํากัด
6,250.90
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
2,079.00
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
2,041.00
บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด
6,303.00
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
2,604.00
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
2,611.00
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
1,944.00
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
7,352.00
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
9,880.00
บริ ษัท อันจิ – เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศ 4,990.00
ไทย) จํากัด
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
4,990.00
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
7,366.00
บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จํากัด
2,460.00
บริ ษัท ไททัน - วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จํากัด 6,848.00
รวม
80,745.55
68,384.20
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า

อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A1
A2/1
A2/2
A2/2
A3/1
A3/2
B1/1
B1/2
B2
C
D1
D2
E1
E2
F
หลังคา
หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
30 พฤศจิกายน 25621
30 พฤศจิกายน 25621
30 มิถนุ ายน 2560*/2/3
-2
28 กุมภาพันธ์ 2570
31 ธันวาคม 25602
31 ตุลาคม 25602/ 4
31 ตุลาคม 25604
31 ตุลาคม 25604
31 มีนาคม 25635
31 ตุลาคม 25604
-6
29 กุมภาพันธ์ 2563
30 มิถนุ ายน 25605
-8

ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 30 พฤศจิกายน 2557
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นบั แต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
ข้ อมูล WHAREM ระบุว่าผู้เช่ารายเดิมตกลงเช่าพื ,นทีต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 เดือน หลัง
สิ ,นสุดสัญญาเช่าเดิม
ภายหลังสิน, สุดสัญ ญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับแก้ ไขเพิมเติมครั ง, ที 2 ลง
วันที 16 ธันวาคม 2556 ทัง, นี , ข้ อ มูลจาก WHAREM ระบุว่าผู้เช่าเดิมตกลงเช่าอาคาร
B1/1 B1/2 และ B2 ต่อไปเป็ นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่าเดิม
ผู้เช่ารายใหม่โดยสัญญาเช่าเริ มตัง, แต่วนั ที 1 เมษายน 2560 (เช่าแทนบริ ษัท ยูเซ็น โลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง จะสิ ,นสุดสัญญาเช่าในวันที 31 มีนาคม 2560)
ข้ อมูล WHAREM ระบุว่าบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด ตกลงจะเช่าพื ,นทีดงั กล่าวเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน โดยจะเริ มเช่าพื ,นทีวนั ที 1 สิงหาคม 2560
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคู่สัญญาได้ ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 21 พฤษภาคม 2557 ทัง, นี ,
ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุผ้ เู ช่าเดิมไม่ประสงค์จะต่อสัญญาและอยู่ระหว่างหาผู้เช่ารายใหม่
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี นับ
แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART
กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมี
ระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และพื ,นทีรับส่ง
สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 3 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนนเลียบคลองส่งนํ ,าชลหารพิจิตร ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ กว้ างประมาณ 20.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 76.11 และพื ,นทีหลังคายังไม่มีผ้ ู
เช่า ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่า ให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นที
อาคารสินค้ าและสํานักงานทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า และเป็ นระยะเวลา 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา
นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทย ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 4

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

(5)

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
2,679.00
2,482.20

โครงการ WHA วังน้ อย
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 245, 245/1, 264/2-8 หมูท่ ี 4 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ก.ม 61 ตําบลไทรน้ อย อําเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รายละเอียด : o สิทธิการเช่าทีดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที 28892, 28895 บางส่วน และ 28896) เนื ,อทีรวม 69 –
สินทรัพย์
0 – 16.0 ไร่ ตามสัญญาเช่าทีดินลงวันที 5 ตุลาคม 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
เช่าทีดินลงวันที 28 ธันวาคม 2554 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
, วนั ที 1 พฤษภาคม
2555 – 30 เมษายน 2585
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวม
ประมาณ 61,182.00 ตร.ม. และพืน, ทีเ ช่าหลังคา (สําหรั บ ติดตัง, แผงโซล่าร์ เซลล์) รวม
26,472.05 ตร.ม.
อาคาร
A

ผู้เช่ าปั จจุบัน
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
15,364.00

วันสิน4 สุด
สัญญาเช่ า
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A2/1

บริ ษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์ เวิร์ดดิ ,ง (ประเทศไทย) 2,830.00 31 ธันวาคม 2561
จํากัด
A2/2 บริ ษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์ เวิร์ดดิ ,ง (ประเทศไทย) 3,812.00 31 ธันวาคม 2561
จํากัด
B
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
5,726.00 31 ธันวาคม 25611
C
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
6,520.00 30 มิถนุ ายน 25602
D
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
20,410.00 30 มิถนุ ายน 25602
E
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
6,520.00 30 มิถนุ ายน 25602
รวม
61,182.00
หลังคา บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 17 จํากัด 9,121.00 6 สิงหาคม 2582
A2
หลังคา อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
17,351.05
-3
,
้ เช่า
26,472.05
รวม
หมายเหตุ

สถานะของ
สินทรัพย์

1

ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที13 พฤศจิกายน 2556
2
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 1 กุมภาพันธ์ 2559
ทังนี
, , ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุวา่ อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
3
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรั บหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี
นับแต่วันที WHART เข้ าลงทุน ตามเงื อนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
WHART กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคา
ได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี
- ตามสัญญาเช่าทีดินระหว่าง WHA กับเจ้ าของทีดิน เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
ผู้เช่ าจะดํ าเนินการส่ งมอบที ดินทีเช่าคืนแก่ ผ้ ูให้ เช่าตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนัน,
ภายใน 60 วันนับจากวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และผู้ให้ เช่ามีสิทธิทีจะเลือก
(ก) ให้ ผ้ เู ช่ารื อ, ถอนอาคารและสิงปลูกสร้ างทังหมดที
,
ผ้ เู ช่าได้ ก่อสร้ างในทีดินทีเช่า โดยผู้
เช่ า ต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการรื อ, ถอนดัง กล่ า วเองทัง, สิ น, หรื อ (ข) ให้
กรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวตกเป็ นของผู้ให้ เช่า โดยผู้ให้ เช่าตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับการโอน
กรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 3-4 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เป็ นถนนสาธารณประโยชน์ ผิวจราจร
เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 10 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 40 เมตร เขตทางกว้ าง
ประมาณ 80 เมตร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 74.89 และมีผ้ เู ช่าพื ,นทีหลังคา
ร้ อยละ 34.46 ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่า หลังคาทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่ WHART
เป็ นเป็ นระยะเวลา 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ ูเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง, นี , เงื อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

ภาระผูกพัน

WHART กับ WHA
: สถานทีตงั , ทรั พย์สินดังกล่าวอยู่นอกเขตแผนผังกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ทีดินตามผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรี อ ยุธยา ปั จจุบันมีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างทางหลวง
พิเศษหมายเลข 6 ซึง ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดําเนินการกําหนดเขตทีจะเวนคืนทีดิน
: o ทีดินเป็ นกรรมสิทธิ]ของนางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ] โดยมีนางสุขาวดี กาญจนวัฒน์ นายสืบ
พงศ์ ทานสัมฤทธิ] และนายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ] ในฐานะผู้อนุบาล และ WHART เป็ น
เจ้ าของสิทธิการเช่าทีดิน
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA วังน้ อย โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA วังน้ อย

(6)

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,234.00
1,235.80

โครงการ WHA สระบุรี
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตังอยู
, ่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 50692 และ 50693) เนื ,อทีรวม 34 – 3 – 12.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิท ธิ] ใ นอาคารคลัง สินค้ า และสํา นัก งาน รวม 3 อาคาร ขนาดพื ,นทีเ ช่ า อาคาร รวม
ประมาณ 32,986.00 ตร.ม. ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A
B
C
หมายเหตุ

บริ ษัท ทีเอสที ซันไรส์ เซอร์ วสิ จํากัด
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
รวม
1

2

สถานะของ
สินทรัพย์

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
15,879.00
8,552.00
8,555.00
32,986.00

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
20 ตุลาคม 25621
-2
-2

ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 21 ตุลาคม 2559
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นบั แต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 2-4 ปี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ได้ แก่ ถนนภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (ซอย
S4) เป็ นถนนทีอยู่ภายใต้ การจัดสรรทีดิน ผิวจราจรเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 4 ช่อง
จราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 20.00 – 40.00 เมตร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 48.14 ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ น
ผู้ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ ูเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง, นี , เงื อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
WHART กับ WHA
: สถานทีตงั , ทรั พย์สินดังกล่าวอยู่นอกเขตแผนผังกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ทีดินตามผังเมืองรวม
จังหวัด สระบุรี ปั จจุบันบริ เวณทีตงั , ทรั พย์ สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรั ฐทีค าดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทย ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA สระบุรี โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA สระบุรี

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค.60
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
849.00
862.00

ทรัพย์ สินที WHART ลงทุนในการเพิมทุนครัง4 ที 2 (เข้ าลงทุนเมือวันที 7 ธันวาคม 2559)
(7)

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 888, 888/1-18 หมู่ที 7 ถนนแยกทางหลวง หมายเลข 3 (กม.49+035)-บ้ านบางกะสี
(สป.1011) ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิ การเช่าช่วงทีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที 129645) เนือ, ที 66 – 2 – 85.0 ไร่ โดยสิ ,นสุด
สินทรัพย์
สัญญาเช่าช่วงวันที 31 มีนาคม 2586
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวม
ประมาณ 62,105.25 ตร.ม. พื ,นทีเช่าหลังคา รวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร และพื ,นที
เช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A1/1
A1/2
A2/1
A2/2

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
3,136.00
1,629.00
1,616.00
3,080.00

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 ธันวาคม 25601
-2
31 ตุลาคม 2561
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B
C1,C2
D1,D2
E,F
G

บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด 7,156.00
บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด 22,924.25
6,028.00
บริ ษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
9,380.00
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,156.00
รวม
62,105.25
50,143.60
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด 2,378.90

หลังคา
ลาน
จอดรถ
พาเลท บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด 20,000 อัน
อาคาร C
Rack บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ ,ง (ไทยแลนด์) จํากัด 31,998 อัน
อาคาร C
หมายเหตุ

สถานะของ

30 มิถนุ ายน 2561
31 กรกฎาคม 25723
31 กรกฎาคม 25723
31 กรกฎาคม 25604
31 สิงหาคม 25605
-6
31 กรกฎาคม 25723
31 กรกฎาคม 25727
31 กรกฎาคม 25727

1

ภายหลังสิ น, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ัญญาได้ ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 1
มีนาคม 2559 ทังนี
, , ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุผ้ เู ช่าเดิมไม่ประสงค์จะต่อสัญญา และ
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
2
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นบั แต่
วันที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ
WHA
3
ภายหลังสิ น, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 24 มีนาคม 2557
และสัญญาเช่าฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 28 กรกฎาคม 2557
4
ภายหลังสิ น, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 28 มีนาคม 2557
ทังนี
, , ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุวา่ อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
5
ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุวา่ อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
6
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรั บหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี
นับแต่วันที WHART เข้ าลงทุน ตามเงื อนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
WHART กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคา
ได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี
7
ภายหลังสิ น, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ อายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 4 กรกฎาคม 2557
สําหรับพาเลทอาคาร C และวันที 15 กรกฎาคม 2557 สําหรับ Rack อาคาร C
- ตามสัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่าง WHA กับเจ้ าของสิทธิ การเช่า ทีดิน ครบกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่า ผู้เช่า ช่วงจะดําเนินการส่ง มอบทีดินทีเช่าคืนแก่ ผ้ ูให้ เช่าช่วงตาม
สภาพทีเป็ นอยู่ขณะนัน, และให้ กรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวตกเป็ น
ของผู้ให้ เช่าช่วง โดยผู้ให้ เช่าช่วงรั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยม ภาษี อากรแสตมป์ และ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับการโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
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สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

ภาระผูกพัน

พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 3 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเลียบคลองส่งนํ ,าชลหารพิจิตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ าง
ประมาณ 20.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินที
ประเมิ นมูลค่า ได้ แก่ ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.49+035)-บ้ านบางกะสี
(สป.1011) ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทาง
สาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 97.40 และพื ,นทีหลังคายังไม่มีผ้ ู
เช่า ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่า ให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นที
อาคารสินค้ าและสํานักงานทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า และเป็ นระยะเวลา 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา
นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: o ทีดินเป็ นกรรมสิทธิ]ของนายศุภโชค มีอําพล นางศศิวิมล มีอําพล และนางภัทรพร วรทรัพย์
เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริ ษัท อรุณวงค์รัตน์ จํากัด เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าทีดิน
และ WHART เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าช่วงทีดิน
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

(8)

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ประเมิน ณ วันที1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,457.00
1,502.00

โครงการ WHA ลาดกระบัง
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 7/1-17 ถนนเข้ าสถานีบรรจุและแยกสินค้ ากล่องลาดกระบัง (ถนนไอ ซี ดี) แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 10 โฉนด (โฉนดเลขที 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285,
44286, 44287, 45003 และ 45005) เนื ,อทีรวม 99 – 1 – 51.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ 95,110.00
ตร.ม. พื ,นทีเช่าหลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่
,
าร์ เซลล์) รวม 59,986.30 ตร.ม. และพื ,นทีเช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม. ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
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อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A

พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
20,025.00 31 ตุลาคม 25611

บริ ษัท นีโอ คอร์ ปอเรท จํากัด (เดิมชือบริ ษัท
ไบโอ คอนซูเมอร์ จํากัด)
B1, B2 บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
9,747.00 14 กุมภาพันธ์ 25622
C1, C2 บริ ษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์ เนชัน แนล (ประเทศ
9,747.00 31 สิงหาคม 2561
ไทย) จํากัด
D1
บริ ษัท โอโอซีแอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
4,696.00 15 กุมภาพันธ์ 2561
จํากัด
D2/1
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
2,326.00 14 กุมภาพันธ์ 25623
D2/2
บริ ษัท วิสด้ อม โลจิสติกส์ โซลูชนั จํากัด
2,725.00 31 กรกฎาคม 2565
E1, E2 บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
9,747.00 14 กุมภาพันธ์ 25624
F1, F2 บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 9,747.00 30 มิถนุ ายน 2564
G1, G2 บริ ษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศ 9,747.00
14 ตุลาคม 25605
ไทย) จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด)
AALเฟส 1 บริ ษัท ฮอนด้ า โลจิสติกส์ เอเซีย จํากัด (เดิมชือ 12,114.00 31 สิงหาคม 25666
บริ ษัท เอ เอ แอล จํากัด)
AALเฟส 2 บริ ษัท ฮอนด้ า โลจิสติกส์ เอเซีย จํากัด (เดิมชือ
4,489.00 31 สิงหาคม 25667
บริ ษัท เอ เอ แอล จํากัด)
รวม
95,110.00
6
ลาน
บริ ษัท ฮอนด้ า โลจิสติกส์ เอเซีย จํากัด (เดิมชือ 1,350.00 31 สิงหาคม 2566
จอดรถ บริ ษัท เอ เอ แอล จํากัด)
Rack
10,244 อัน 14 กุมภาพันธ์ 25622
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
อาคาร B
Rack
2,702 อัน 14 กุมภาพันธ์ 25623
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
อาคาร D
Rack
10,244 อัน 14 กุมภาพันธ์ 25622
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
อาคาร E
Tunnel บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
36.00
14 กุมภาพันธ์ 25624
อาคาร B,E
หลังคา อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
59,986.30
-8
,
้ เช่า
หมายเหตุ

1

2

3

4

5

ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 24 มีนาคม 2558
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ คราวละ 1 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีค่สู ัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 15 มีนาคม 2559 และ
สัญญาเช่าฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 19 กันยายน 2559
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ คราวละ 1 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 4 เมษายน 2559
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ คราวละ 1 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคู่สัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2559
และสัญญาเช่าฉบับแก้ ไขเพิมเติม ลงวันที 19 กันยายน 2559
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
เงือนไข ตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 5 กันยายน 2557
ทังนี
, , ข้ อมูลจาก WHAREM ระบุวา่ อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
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6

7

8

สถานะของ
สินทรัพย์

ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญา
ได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 16 มกราคม 2556
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญา
ได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 3 มิถนุ ายน 2557
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 15 ปี
นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
WHART กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 15 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
หลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 15 ปี อย่างไรก็ดี
เมือครบกําหนดระยะเวลา 15 ปี และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจาก WHART และ WHA
และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิเช่าหลังคา WHA อาจขอ
ชําระค่าเช่าหลังคาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยยังคงไว้ ซงึ สิทธิใน
การเช่าหลังคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว หรื อ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียว
โยงกันกับ WHA อาจใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาจาก WHART ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA นอกจากนี ,ระยะเวลาที WHART
จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพืน, ทีเช่าหลังคาทียงั ไม่มีผ้ เู ช่าของ
โครงการ WHA ลาดกระบัง มีระยะเวลาทีแตกต่างจากโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
กม. 5 เนืองจากเนืองจากตังอยู
, ่ในเขตผังเมืองทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การกําหนด
ระยะเวลา 15 ปี เป็ นระยะทีเหมาะสมทีจะดําเนินโครงการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
จากระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีติดตัง, บนหลังคา โดยเป็ นระยะเวลาทียาว
เพี ยงพอและมี ความยื ดหยุ่น ที ทํ าให้ ทัง, WHA มี ความเป็ นไปได้ สูงที จะลงทุนใน
โครงการได้ ในขณะที WHART ได้ ป ระโยชน์ จากกระแสเงิ น สดค่ า เช่ า ระยะยาว
นอกจากนี , WHA ได้ ดําเนินการเสริ มความแข็งแรงของหลังคาเพือรองรับการนําพื ,นที
หลังคาไปผลิตและจํ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีติดตังบน
,
หลังคาได้ ทนั ทีทีสามารถเริ มดําเนินโครงการได้
หมายเหตุ โครงการ WHA ลาดกระบัง ตังอยู
, ่ในเขตผังเมืองประเภทคลังสินค้ า
(พืน, ทีสีเม็ดมะปราง) ซึง มีข้อจํากัดตามกฎหมายห้ ามใช้ ประโยชน์ในทีดินเพือการ
ประกอบกิจการโรงงานทุกจําพวก เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที
กําหนดไว้ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงทีมีพืน, ทีประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร
โดยโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านันเป็
, นโรงงานประเภททีไม่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการในพืน, ทีเขตผังเมืองประเภทคลังสินค้ า อย่างไรก็ตาม หากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลั
,
งคานัน, มี ข นาดกํ าลังการผลิตติดตัง,
สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ การประกอบกิจการ
ดังกล่าวจะไม่ถือ เป็ นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ทัง, นี , WHA แจ้ งว่ามีการจัดแบ่ง
ขนาดกํ าลั ง การผ ลิ ต ติ ด ตั ง, สู ง สุ ด ร วมกั น ข อง แผง เซลล์ แสง อาทิ ต ย์ ไ ม่
เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ต่อการจดทะเบียนบ้ านเลขทีและมิเตอร์ ไฟฟ้า ซึงเป็ นไปตาม
ประกาศของสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน ดังนัน, ผู้เช่าพื ,นทีหลังคาจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจ Solar Rooftop ในพื ,นทีโครงการ WHA ลาดกระบังได้ ภายใต้ เงือนไข
ตามกฎหมายดังกล่าว

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 1-3 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ได้ แก่ ถนนเข้ าสถานีบรรจุและแยกสินค้ ากล่องลาดกระบัง เป็ นถนน
สาธารณประโยชน์ ผิวจราจรเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 8 ช่องจราจร กว้ างประมาณ
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56 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 60 เมตร เป็ นทางส่วนบุคคล ผู้ถือกรรมสิทธิ] ได้ แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยสามารถเข้ าออกได้ ถูกต้ องตามกฎหมาย ตามบันทึกข้ อตกลงเลขที
รฟ.ยธ 1450/17/32 ลงวันที 8 มีนาคม 2556 เรื องเปิ ดทางเข้ า-ออก ถนนสาธารณะสูท่ ีดิน
o โครงการ WHA ลาดกระบัง ปั จจุบันมีผ้ ูเช่าเข้ าใช้ ประโยชน์ อาคารคลังสินค้ าแล้ ว ร้ อยละ
100.00 และพื ,นทีเช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ทังนี
, , WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART
เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ,นทีอาคารสินค้ าและสํานักงานทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า และเป็ นระยะเวลา
15* ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
หมายเหตุ * เมือครบกําหนดระยะเวลา 15 ปี และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจาก WHART และ WHA และ/
หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิเช่าหลังคา WHA อาจขอชําระค่าเช่า
หลังคาต่อไปอีกเป็ นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยยังคงไว้ ซงึ สิทธิในการเช่าหลังคา
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว หรื อ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA อาจ
ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาจาก WHART ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการ

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีเม็ดมะปราง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทคลังสินค้ า” ปั จจุบนั
บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สนิ มีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างทางหลวงท้ องถินสายเชือม
ระหว่างถนนศรี นคริ นทร์ กบั ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ถนนร่ มเกล้ า) ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณ ปี 2562
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHART
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA ลาดกระบัง โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ WHA ลาดกระบัง

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
2,753.00
2,644.00

สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สินของ WHART โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
GRAND และ SEAI มีหลักเกณฑ์การประเมินเพือทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน
ทังสองรายทํ
,
าการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แต่ละรายการ ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
, , ผู้ประเมินทังสองรายเห็
,
นว่าวิธีคิดจากรายได้
แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง ได้ คํานึงถึงความสามารถของทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสํานักงานในการ
สร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนํามาใช้ กําหนดมูลค่า ของทรัพย์สินได้ โดยผู้ประเมินทังสองรายจั
,
ดทําประมาณการ
กระแสเงินสด โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ ของทรัพย์สนิ ในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ทีคาดว่า
จะเกิดขึ ,น เพือหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละงวด/ปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณา
กระแสเงินสด ณ ปี ทีสิ ,นสุดการคาดการณ์ กรณีทีมีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความ
161

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

เสีย ง ความมัน คงของกระแสรายได้ และอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน หักลบด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่าย
ในการขายทรัพย์สนิ แล้ วคิดส่วนลดของกระแสเงินสดสุทธิในประมาณการแต่ละปี และรายได้ สทุ ธิจากการขายทรัพย์สิน ณ ปี
สิ ,นสุดการคาดการณ์ กลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพือทําการหามูลค่าของ
, , ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้
ทรัพย์สินของ WHART ณ วันทีคาดว่า WHART เข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) ทังนี
ประเมินทัง, สองรายได้ พิจารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการ ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ สภาวะแข่งขัน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ ม
ทังในปั
, จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์สินทีประเมิน (รายละเอียดสมมติฐานในการประเมิน
ทรัพย์สนิ ของ WHART แต่ละรายการ ซึง จัดทําโดย GRAND และ SEAI ปรากฏอยูใ่ นส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
สรุ ปราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของ WHART โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ตามวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย SEAI
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1 โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHAลาดกระบัง
948.00
1,062.00
2 โครงการ WHA บางนาตราด กม.18
1,379.00
1,478.90
3 โครงการ WHA บางนาตราด กม. 23
1,793.00
1,914.00
4 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4
2,679.00
2,482.20
5 โครงการ WHA วังน้ อย
1,234.00
1,235.80
6 โครงการ WHA สระบุรี
849.00
862.00
7 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5
1,457.00
1,502.00
8 โครงการ WHA ลาดกระบัง
2,753.00
2,644.00
รวม
13,092.00
13,180.90
หมายเหตุ GRAND และ SEAI จัดทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ WHART ณ วันที 1 มีนาคม 2560
ทรัพย์ สินของ WHART

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ WHART ทีจดั ทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ WHART ทีจดั ทําโดย GRANDและ SEAI ซึง ผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย เลือกใช้ วิธีคิดจาก
รายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็ น
วิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้ สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคต
ของสินทรัพย์ นนมี
ั , การเปลียนแปลงขึ ,นลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้ องกับสภาพของสินทรั พย์ดังกล่าว ณ ปั จจุบัน ทีเป็ น
อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสินทรัพย์ให้ เช่า
1.4) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ในทีดิน อาคาร รวมทังงานระบบและส่
,
วนควบต่างๆ และเป็ นผู้มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิการเช่า
ช่วงในทีดิน ซึง กองทรัสต์ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โดยนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า ทังนี
, , ทรัสตีใน
ฐานะผู้ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์แทนผู้ถือหน่วยทรัสต์จะว่าจ้ างผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทําหน้ าทีดแู ลการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ผา่ นการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพือก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดยจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ได้ ด้วยการเข้ า
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ทําสัญญาเช่ากับผู้เช่า ซึง มีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าทีมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของสัญญาคล้ ายคลึง
กันสําหรับผู้เช่าทุกราย รวมทังว่
, าจ้ างผู้บริ หารสินทรัพย์ให้ ทําหน้ าทีบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทรัสต์ ภายใต้ การ
กํากับดูแลโดยผู้จดั การกองทรัสต์
2.

รายชือผู้ถอื หน่ วยของ WHART

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ WHART ณ วันที 14 มิถนุ ายน 2560 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีดงั นี ,
รายชือผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ WHART ณ วันที 14 มิถุนายน 2560
รายชือ
จํานวนหน่ วย
1. สํานักงานประกันสังคม
153,113,580
2. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
145,821,322
3. บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
65,973,386
4. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
50,036,200
5. บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
42,302,003
6. ธนาคาร ออมสิน
40,000,000
7. บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
28,471,552
8. บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ตราสารอืนๆ)
16,180,363
9. บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
14,494,745
10. บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
14,000,000

ร้ อยละ
15.75
15.00
6.79
5.15
4.35
4.11
2.93
1.66
1.49
1.44

ทีมา : WHAREM

3.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ WHART ทีผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
สําหรับปี 2557 สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม (ตังแต่
, วนั ที 8 - 31 ธันวาคม 2557) สําหรับปี 2558 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม
และงวด 3 เดือน สิ ,นสุดวันที 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ WHART สําหรับปี 2557 – 2559
และงวด 3 เดือนสิน4 สุดวันที 31 มีนาคม 2560
WHART
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อืน

2557*

2558

4,406.37
70.02
94.97
0.93
37.34
3.66

9,051.27
260.43
179.41
12.98
74.16
17.11

2559

31 มี.ค. 60

13,264.44
285.66
246.30
25.31
61.10
39.74

13,414.29
80.79
231.09
29.63
56.43
34.37
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WHART
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รวมสินทรัพย์
หนีส4 นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ,สินอืน
รวมหนีส4 ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้ วย
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
WHART
งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ,ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงิน
ลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึน4 ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี
WHART
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

2557*

2558

2559

31 มี.ค. 60

4,613.30

9,595.35

13,922.55

13,846.60

5.18
157.22
1,322.72
9.78
3.80
1,498.70
3,114.60

6.96
239.89
2,629.30
171.38
5.44
3,052.96
6,542.39

8.69
373.34
3,845.62
139.87
14.03
4,381.56
9,540.99

15.19
362.21
3,847.96
32.97
14.20
4,272.52
9,574.08

3,107.90
6.70
3,114.60
10.0215

6,502.73
39.66
6,542.39
9.8876

9,466.65
74.34
9,540.99
9.8144

9,454.60
119.49
9,574.08
9.8484

2557*

2558

2559

31 มี.ค. 60

14.14
0.23
14.38
0.22
0.46
0.12
0.13
3.77
4.70
9.68
2.98
6.70
-

332.15
0.32
332.47
3.47
7.14
1.42
2.84
38.63
53.51
278.97
62.33
216.63
0.16

708.93
0.82
709.76
15.14
15.14
3.11
10.10
70.27
113.76
596.00
120.81
475.18
-

246.18
0.19
246.37
5.27
5.27
0.84
4.75
22.28
38.41
207.96
40.62
167.35
-

-

(97.93)

(95.38)

(50.16)

6.70

(97.78)
118.86

(95.38)
379.80

(50.16)
117.19

2557*

2558

2559

(4,262.06)

(4,265.25)

(3,593.26)

31 มี.ค. 60
(86.22)
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WHART
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน4 สุทธิ
WHART
อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญและข้ อมูลเพิมเติมทีสาํ คัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (ล้ านบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักของการซื ,อขายเงิน
ลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างงวด
(ร้ อยละ)**
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างงวด (ล้ านบาท)

2557*

2558

2559

31 มี.ค. 60

4,332.08
70.02

4,455.67
190.42

3,618.48
25.22

2557*

2558

2559

3,114.60
0.15

6,542.39
1.59

9,540.99
1.69

9,574.08
0.40

0.46

9.85

10.54

2.57

141.47

137.36

61.76

0.06

3,114.60

3,375.62

6,736.36

9,582.00

(118.64)
(204.86)
31 มี.ค. 60

หมายเหตุ * ข้ อมูลตังแต่
, วนั ที 8 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรั
,
สต์) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557
** มูลค่าการซื ,อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร และคํานวนโดยใช้ วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนํ ,าหนักตามระยะเวลาที
มีอยู่ในระหว่างงวด

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ WHART
ผลการดําเนินงาน
สําหรับปี 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 WHART มีรายได้ รวมจํานวน 14.38 ล้ านบาท 332.47 ล้ านบาท
709.76 ล้ านบาท และ 246.37 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วย 1) รายได้ ค่าเช่าและบริ การจํานวน 14.14 ล้ านบาท
332.15 ล้ านบาท 708.93 ล้ านบาท และ 246.18 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.37 ร้ อยละ 99.90 ร้ อยละ 99.88
และร้ อยละ 99.92 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ และ 2) รายได้ ดอกเบี ,ยจํานวน 0.23 ล้ านบาท 0.32 ล้ านบาท 0.82 ล้ าน
บาท และ 0.19 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.63 ร้ อยละ 0.10 ร้ อยละ 0.12 และร้ อยละ 0.08 ของรายได้ รวมในแต่
ละปี ตามลําดับ ซึง การเพิมขึ ,นของรายได้ ในแต่ละปี นนั , ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์เพิ มเติมในแต่ละปี ของ WHART
ขณะเดียวกัน WHART มีคา่ ใช้ จ่ายรวมในปี 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 4.70 ล้ านบาท 53.51 ล้ าน
บาท 113.76 ล้ านบาท และ 38.41 ล้ านบาท ตามลําดับ ดังนัน, WHART จึงมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินจํานวน 9.68 ล้ านบาท 278.97 ล้ านบาท 596.00 ล้ านบาท และ 207.96 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย WHART มีรายได้
จากการลงทุนสุทธิ หลังค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 6.70 ล้ านบาท
216.63 ล้ านบาท 475.18 ล้ านบาท และ167.35 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
, , ในปี 2558 WHART มีรายการขาดทุนสุทธิ จากเงินลงทุนรวมจํานวน 97.78 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการ
ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุนจํานวน 97.93 ล้ านบาท สําหรับปี 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560
WHART มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวมจํานวน 95.38 ล้ านบาท และ 50.16 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมาจากรายการ
ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุนทังจํ
, านวน ทําให้ WHART มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิเพิมขึ ,นจากการดําเนินงานระหว่าง
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ปี 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 6.70 ล้ านบาท 118.86 ล้ านบาท และ 379.80 ล้ านบาท ตามลําดับ
และ 117.19 ล้ านบาท ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 WHART มีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,613.30 ล้ านบาท
9,595.35 ล้ านบาท 13,922.55 ล้ านบาท และ 13,846.60 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนตามราคา
ยุติธรรมจํานวน 4,406.37 ล้ านบาท 9,051.27 ล้ านบาท 13,264.44 ล้ านบาท และ 13,414.29 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 95.51 ร้ อยละ 94.33 ร้ อยละ 95.27 และร้ อยละ 96.88 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดับ ทังนี
, ,เงินลงทุนตาม
ราคายุติธรรมของ WHART ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 ประกอบด้ วย 1) เงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์จํานวน 3 โครงการ 6 โครงการ และ 8 โครงการ ตามลําดับ ซึงมีมลู ค่ายุติธรรม 4,406.37 ล้ านบาท 8,970.98
ล้ านบาท 13,082.76 ล้ านบาท และ 13,031.60 ล้ านบาท ตามลําดับ และ 2) เงินลงทุนในกองทุนรวมในปี 2558 - 2559 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 80.28 ล้ านบาท 181.69 ล้ านบาท และ 382.69 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 WHART มีหนี ,สินรวมจํานวน 1,498.70 ล้ านบาท
3,052.96 ล้ านบาท 4,381.56 ล้ านบาท และ 4,272.52 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี ,สินหลักได้ แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินสุทธิจํานวน 1,322.72 ล้ านบาท 2,629.30 ล้ านบาท 3,845.62 ล้ านบาท และ 3,847.96 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 88.26 ร้ อยละ 86.12ร้ อยละ 87.77 และร้ อยละ 90.06 ของหนี ,สินรวมในแต่ละปี ตามลําดับ และ 2) เงินมัดจํารับ
จากลูกค้ าจํานวน 157.22 ล้ านบาท 239.89 ล้ านบาท 373.34 ล้ านบาท และ 362.21 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
10.49 ร้ อยละ 7.86 ร้ อยละ 8.52 และร้ อยละ 8.48 ของหนี ,สินรวมในแต่ละปี ตามลําดับ
WHART มีสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 3,114.60 ล้ านบาท
6,542.39 ล้ านบาท 9,540.99 ล้ านบาท และ 9,574.08 ล้ านบาท ตามลําดับ ประกอบด้ วย 1) ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท 6,502.73 ล้ านบาท 9,466.65 ล้ านบาท และ 9,454.60 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
99.78 ร้ อยละ 99.39 ร้ อยละ 99.22 และร้ อยละ 98.75 ของสินทรัพย์สทุ ธิในแต่ละปี ตามลําดับ และ 2) กําไรสะสมจํานวน 6.70
ล้ านบาท 39.66 ล้ านบาท 74.34 ล้ านบาท และ 119.49 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.22 ร้ อยละ 0.61 และร้ อย
ละ 0.78 และร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์สทุ ธิในแต่ละปี ตามลําดับ
สภาพคล่ อง
สําหรับปี 2557 – 2559 WHART มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิมขึ ,นจํานวน 70.02 ล้ านบาท 190.42 ล้ านบาท
และ 25.22 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดสุทธิลดลง
จํานวน 204.86 ล้ านบาท ทังนี
, , ในปี 2557 WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,262.06 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการซื ,อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4,406.37 ล้ านบาท ขณะทีมีรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่
เงินมัดจํารับจากลูกค้ าเพิ มขึ ,นจํานวน 157.22 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 4,332.08 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท และเงินสดรับ
จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,370.00 ล้ านบาท ขณะทีมีเงินสดจ่ายเพือดําเนินการขายหน่วยทรัสต์จํานวน 96.24
ล้ านบาท
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ในปี 2558 WHART มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,265.25 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ,อเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ จํานวน 4,662.98 ล้ านบาท ขณะทีมีสินทรั พย์ สทุ ธิ จากการดําเนินงานระหว่างปี เพิมขึน, จํ านวน
118.86 ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิมขึ ,นจํานวน 155.04 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ
ทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 97.93 ล้ านบาท และเงินมัดจํารับจากลูกค้ าเพิมขึ ,นจํานวน 82.67 ล้ านบาท
ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 4,455.67 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับ
จากการขายหน่วยทรัสต์จํานวน 3,508.80 ล้ านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,350.00 ล้ านบาท
ขณะทีมี เงิ นสดจ่ ายคืนมูลค่าหน่ว ยทรั สต์ จากการลดทุน จํ า นวน 113.97 ล้ านบาท เงิ น สดจ่า ยเพือการดํา เนิ นการขาย
หน่วยทรัสต์จํานวน 104.07 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจํานวน 85.90 ล้ านบาท
สําหรับปี 2559 WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,593.26 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ,อเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ จํานวน 4,208.56 ล้ านบาท ขณะทีมีสินทรั พย์ สทุ ธิ จากการดําเนินงานระหว่างปี เพิมขึน, จํ านวน
379.80 ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่ เงินมัดจํารับจากลูกค้ าเพิมขึ ,น 133.45 ล้ านบาท และขาดทุน
สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 95.38 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 3,618.48 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จํานวน 3,104.72 ล้ านบาท และ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,250.00 ล้ านบาท ขณะทีมีเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจํานวน
345.13 ล้ านบาท เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนจํานวน 140.80 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายเพือดําเนินการขาย
หน่วยทรัสต์จํานวน 108.48 ล้ านบาท
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 86.22 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการซื ,อเงินลงทุนในกองทุนรวมจํ านวน 200.00 ล้ านบาท ขณะทีมีสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานระหว่างงวดเพิมขึน,
จํานวน 117.19 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 118.64 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจํานวน 72.03 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงินทีเป็ นดอกเบี ,ย
จํานวน 33.20 ล้ านบาท
4.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนืองจากรายได้ จากการลงทุนในกองทรัสต์ WHART มาจากรายได้ ค่าเช่าและบริ การในธุรกิจให้ เช่าและบริ การคลังสินค้ าและ
ศูนย์กระจายสินค้ าและให้ เช่าพื ,นทีหลังคาเพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีติดตังบนหลั
,
งคาเพือจําหน่าย (Solar PV
Rooftop) ดังนัน, การดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ เช่าและคลังสินค้ าให้ เช่า ทังนี
, , ข้ อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
เศรษฐกิจไทยปี 2559
ข้ อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระบุว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวร้ อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ ,นจากปี 2558 ทีมีการขยายตัวร้ อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1)
การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนทีขยายตัวร้ อยละ 3.1 เพิมขึน, เมื อเทียบกับปี 2558 ทีมีการขยายตัวร้ อยละ 2.2 อันเป็ นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายและการท่องเทียวในช่วงปลายปี ของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ ,นของฐานรายได้ ภาคเกษตร โดยในปี
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2559 การผลิตสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเพิมขึ ,นร้ อยละ 0.6 ขณะทีด ชั นีราคาสินค้ าเกษตรและดัชนีรายได้ เกษตรกร เพิมขึ ,นร้ อย
ละ 4.0 และร้ อยละ 2.8 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี 2558 (2) การลงทุนรวมทีมีการขยายตัวร้ อยละ 2.8 โดยการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวร้ อยละ 9.9 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 0.4 และมูลค่าการขอรับส่งเสริ มการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน (BOI) อยู่ที 584.4 ล้ านบาท เพิมขึ ,นร้ อยละ 172.1 เมือเทียบกับปี 2558 ขณะทีสาขาการก่อสร้ างขยายตัวร้ อยละ
8.3 โดยการก่อสร้ างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 14.0 และร้ อยละ 1.1 ตามลําดับ (3) การทรงตัวของภาคส่งออก
อยู่ทีร้อยละ 0.0 ซึงปรับตัวดีขึ ,นเมือเทียบกับการลดลงร้ อยละ 5.6 ในปี 2558 โดยปริ มาณการส่งออกเพิมขึ ,นร้ อยละ 0.1
ในขณะทีราคาสินค้ าส่งออกลดลง ร้ อยละ 0.1 (4) การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิมขึ ,นจากปี 2558 ร้ อยละ 1.4 ตามการ
ปรับตัวดีขึ ,นของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศทีขยายตัวต่อเนือง (5) การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้ อยละ
10.3 โดยรายรับรวมจากการท่องเทียวในปี 2559 อยูท่ ี 2,510.8 พันล้ านบาท เพิมขึ ,นจากปี 2558 ร้ อยละ 11.1
สํา หรั บ การลงทุนภาคอุต สาหกรรมและนโยบายการส่ง เสริ ม การลงทุน โดยรวมในปี 2559 อ้ า งอิ ง จากข้ อ มูลสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริ มการลงทุน (The Thai Board of Investment : “BOI”) พบว่า โครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุนจาก BOI ในปี 2559 มีจํานวน 1,688 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 861,340 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนเพิมขึ ,นเมือ
เทียบกับปี 2558 ทีมีโครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 2,237 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 803,740 ล้ าน
ได้ รับการส่งเสริ มการ
บาท โดยโครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในปี 2559 พบว่า ภาคกลางเป็ นพื ,นทีตงของโครงการที
ั,
ลงทุนมากทีสดุ จํานวน 807 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 149,950 ล้ านบาท ขณะทีภาคตะวันออกเป็ นทีตงของโครงการได้
ั,
รับ
การส่งเสริ มการลงทุนสูงเป็ นอันดับสอง จํานวน 444 โครงการ แต่มีจํานวนเงินลงทุนรวมสูงสุด รวม 405,750 ล้ านบาท
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2560
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้ มขยายตัวร้ อยละ 3.0 – 4.0 ปรับตัวขึ ,นต่อเนืองจากการขยายตัว ร้ อยละ 2.9 และ
ร้ อยละ 3.2 ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าในปี 2560 จะขยายตัวร้ อยละ 2.9 การบริ โภค
ภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 2.8 และร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ ขณะทีอ ตั ราเงินเฟ้อทัว ไปอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 1.2 –
2.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 9.4 ของ GDP จากปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนี ,
o แนวโน้ มการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออกตามแนวโน้ มการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจโลกซึงปรับตัวดีขึ ,นในช่วงครึ งหลัง
ของปี 2559 โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุม่ ประเทศยูโรโซน ญีปนุ่ และประเทศสําคัญๆ ในกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (Newly Industrialized Economies : NIEs) และอาเซียนทีเริ มขยายตัวเร่งขึ ,น ซึง จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ ,น
o การฟื น, ตัวและขยายตัวเร่งขึ ,นของการผลิตภาคเกษตรภายหลังสถานการณ์ภยั แล้ งบรรเทาลง ซึงจะเป็ นปั จจัยสนับสนุน
ให้ ฐานรายได้ และการใช้ จ่ายของครัวเรื อนในภาคเกษตร ซึงมีแรงงานคิดเป็ นร้ อยละ 32.5 ของกําลังแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ ,นและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ มากขึ ,น
o การลงทุนภาครัฐยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี วงเงิน 5.46
แสนล้ านบาท และกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 5.80 แสนล้ านบาท และเร่ งตัวขึ ,นตามความคืบหน้ าของ
โครงการสําคัญๆ ทีจะเข้ าสูช่ ่วงการก่อสร้ างมากขึ ,น โดยมีปัจจัยขับเคลือนหลักมาจากความคืบหน้ าของ ( 1) โครงการ
ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการด้ านคมนาคมขนส่งระยะเร่ งด่วนปี 2559 จํานวน 20 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1.4 ล้ านล้ าน
บาท ทีจะมีการดําเนินการต่อเนืองในปี 2560 (2) โครงการภายใต้ แผนปฏิบตั ิการด้ านคมนาคมขนส่งปี 2560 จํานวน 36
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โครงการ วงเงินรวม 895,757 ล้ านบาท และ (3) โครงการเร่ งด่วนภายใต้ แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(2560 – 2564) จํานวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้ านบาท
o การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิมเติมวงเงิน 190,000 ล้ านบาท และรายได้ จากภาคการท่องเทียวยังมีแนวโน้ มทีจะ
ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยในปี 2560 คาดว่ารายได้ จาก การท่องเทียวจะอยู่ทีประมาณ 1.93 ล้ านล้ านบาท เพิมขึ ,นร้ อยละ
9.8 จาก 1.76 ล้ านล้ านบาทในปี 2559
ทังนี
, , ณ เดือนมกราคม 2560 โครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI มีจํานวน 112 โครงการ รวมจํานวนเงิน
ลงทุน 17,550 ล้ านบาท เพิมขึ ,นเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าทีมี โครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
จํานวน 105 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 10,060 ล้ านบาท โดยโครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน เมือเดือน
มกราคม 2560 มี ทีตงั , อยู่ในภาคกลางมากทีสุด จํ านวน 44 โครงการ รวมจํ านวนเงิ นลงทุน 3,130 ล้ านบาท ขณะทีภาค
ตะวันออกเป็ นทีตงของโครงการได้
ั,
รับการส่งเสริ มการลงทุนสูงเป็ นอันดับสอง จํานวน 22 โครงการ แต่มีจํานวนเงินลงทุนรวม
สูงสุด รวม 5,170 ล้ านบาท
ตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า ปี 2559
ข้ อมูลจากรายงานประจําปี 2559 ของ WHART และงานวิจยั ตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทีจดั ทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เมือเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ณ ปลายปี 2559 อุปทานคลังสินค้ ามีจํานวนรวม 3,986,788 ตร.ม.
เพิมขึ ,นจํานวน 300,058 ตร.ม. จากปี 2558 ทีมีอปุ ทานคลังสินค้ า รวมจํานวน 3,686,730 ตร.ม. โดยอุปทานใหม่ในปี 2559 มี
จํานวนใกล้ เคียงกับจํานวนอุปทานใหม่ในปี 2558 ซึงมีอปุ ทานใหม่จํานวน 305,257 ตร.ม. แต่มีจํานวนลดลงเมือเทียบกับ
อุปทานใหม่ในปี 2556 และปี 2557 ทีมีอปุ ทานใหม่จํานวน 533,433 ตร.ม. และ 751,946 ตร.ม. ตามลําดับ

ทีมา: รายงานประจําปี 2559 ของ WHART

ทังนี
, , คลังสินค้ าให้ เช่าส่วนใหญ่จะมีทีตงอยู
ั , ใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ รวมจํานวน 1,355,349 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
พื ,นทีคลังสินค้ าให้ เช่าทังหมด
,
เนืองจากจังหวัดสมุทรปราการมีข้อได้ เปรี ยบด้ านทําเลทีตงใกล้
ั , กรุ งเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรม
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ต่างๆ รวมทังมี
, ความสะดวกด้ านคมนาคมขนส่งทังทางบก
,
ทางอากาศ และทางนํ ,า โดยตังอยู
, ่ใกล้ ท่าเรื อ สนามบิน และสถานี
รถไฟ รองลงมา ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี ซึงมีคลังสินค้ าให้ เช่า รวมจํานวน 954,706 ตร.ม. หรื อร้ อยละ 23.95 ของพื ,นทีคลังสินค้ า
ั,
คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งทีเป็ นฐานการ
ให้ เช่าทังหมด
,
เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบของจังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นทีตงของนิ
ผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสําคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น ปิ โตรเคมี เครื องใช้ ไฟฟ้า อาหาร รวมถึงภาคส่วนอืนๆ ทีมี
มูลค่าสูง เช่น การท่องเทียวและอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น อีกทังตั
, งอยู
, ่ใกล้ แหล่งขนส่งและกระจายสินค้ า ทีสําคัญ อันได้ แก่
ท่าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบัง ลําดับต่อมาได้ แก่ จังหวัด พระนครศรี อยุธยา กรุ งเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึงมีคลังสินค้ าให้ เช่า รวม
จํานวน 427,922 ตร.ม. 403,248 ตร.ม. และ 400,254 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ10.73 ร้ อยละ 10.11 และร้ อยละ 10.04 ของ
พืน, ที คลังสิน ค้ า ให้ เ ช่า ทัง, หมด ตามลําดับ เนืองจากเป็ นศูนย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ/หรื อเป็ นจังหวัดที เป็ นจุด
ศูนย์กลางของประเทศ ซึง เหมาะสมเป็ นจุดในการจัดเก็บสินค้ าเพือกระจายสินค้ าต่อไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพ และภาคใต้ ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว
อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่ าคลังสินค้ าให้ เช่ า จําแนกตามจังหวัด ในปี 2558
จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
พระนครศรี อยุธยา
กรุ งเทพ
ระยอง
ปทุมธานี
สระบุรี
สมุทรสาคร
ขอนแก่น
ลําพูน
รวม

อุปทาน
(ตร.ม.)
1,312,105
884,431
389,040
366,548
311,228
178,736
130,340
37,494
19,516
9,660
N.A
3,686,730

ปี 2558
อุปสงค์
(ตร.ม.)
1,136,862
570,250
296,990
285,548
305,205
90,695
129,681
23,494
16,459
0
N.A
2,913,674

อัตราการเช่ า
(%)
86.6
64.5
76.3
77.9
98.1
50.7
99.5
62.7
84.3
0.0
N.A
79.0

อุปทาน
(ตร.ม.)
1,355,349
954,706
400,254
427,922
403,248
211,166
130,340
52,907
34,516
9,660
6,720
3,986,788

ปี 2559
อุปสงค์
(ตร.ม.)
1,166,767
684,841
271,329
353,654
399,616
123,926
123,830
33,839
31,702
0
840
3,190,344

อัตราการเช่ า
(%)
86.1
71.7
67.8
82.6
99.1
58.7
95.0
64.0
91.8
0.0
12.5
80.0

ด้ านอุปสงค์คลังสินค้ าให้ เช่า พบว่า ณ ปลายปี 2559 พื ,นทีคลังสินค้ าทีถูกเช่าไปแล้ ว มีประมาณ 3,190,344 ตร.ม. จาก
อุปทานทัง, สิน, 3,986,788 ตร.ม. โดยอุปสงค์ เพิ มขึน, จากปี 2558 ประมาณ 276,670 ตร.ม. สําหรั บ อัตราการเช่า พืน, ที
(Occupancy Rate) ในปี 2559 อยู่ร้อยละ 80.0 เพิมขึ ,นจากปี 2558 ซึงอยู่ในอัตราร้ อยละ 79.0 โดยจังหวัดทีมีอตั ราการเช่า
พืน, ทีสูงสุด ในปี 2559 คือ บริ เวณจังหวัด กรุ งเทพฯ ซึงมีอัตราการเช่าพืน, ทีร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ จัง หวัด ปทุมธานี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรี อยุธยา ทีมีอตั ราการเช่าพืน, ทีอยู่ทีร้อยละ 95.0 ร้ อยละ 91.8 ร้ อยละ 86.1 และร้ อย
ละ 82.6 ตามลําดับ
ทังนี
, , พื ,นทีทีมีราคาค่าเช่าคลังสินค้ าสูงสุด ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงอยู่ทีประมาณ 190 บาทต่อตร.ม. รองลงมา ได้ แก่
จังหวัดกรุ งเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ซึงมีราคาค่าเช่าอยู่ทีประมาณ 180 บาทต่อตร.ม. โดยอัตราค่าเช่าคลังสินค้ าในแต่ละ
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พื ,นทีจะแปรผันตามปั จจัยหลายประการ เช่น สภาพของคลังสินค้ า อายุของอาคาร วัสดุทีใช้ ในการก่อสร้ างอาคารคลังสินค้ า
เพือให้ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
แนวโน้ มตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าปี 2560
ภาพรวมตลาดคลังสินค้ ามีทิศทางไปในเชิงบวก โดยเฉพาะคลังสินค้ าทีมีทีตงอยู
ั , ่บริ เวณกรุ งเทพฯ สุวรรณภูมิ - บางประกง ไป
ยังจังหวัดชลบุรี โดยอัตราการเช่าพื ,นที (Occupancy Rate) ในปี 2560 คาดว่าจะปรับเพิมขึ ,น ซึงอุตสาหากรรมทีคาดว่ามี
ความต้ องการพื ,นทีคลังสินค้ า ได้ แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื องใช้ ไฟฟ้า ยานยนต์ ปิ โตรเคมี ขณะทีแนวโน้ มราคาค่าเช่า
คาดว่าจะคงทีจากปี 2559 เนืองจากความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ทีเข้ ามาใหม่ โดยคาดว่าอุปทานในปี 2560 จะเพิมขึ ,น
ในระดับเดียวกับอุปสงค์ ขณะทีภ าวะการแข่งขันทางด้ านราคามีแนวโน้ มเพิมขึ ,น ทําให้ ระดับราคาค่าเช่าค่อนข้ างคงที อย่างไรก็
ดี การพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การขยายท่าเรื อแหลมฉบัง การพัฒนาโครงการถนนและระบบราง ถือเป็ นปั จจัยเชิงบวกต่อ
ธุรกิจคลังสินค้ า นอกจากนี , ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน เนืองจากมีอาณา
เขตติดกับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย
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เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลทัวไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี แอนด์
แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และสรุ ปรายงานประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1) ประวัติและความเป็ นมาของ WHAPF
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ (“WHAPF” หรื อ “กองทุน
รวม WHAPF”) ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
, ,นเมือวันที 13 ธันวาคม 2553 ภายใต้ ชือ “กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี ดับบลิว
เอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์” และได้ ลงทุนครัง, แรกในทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างประเภทคลังสินค้ าและโรงงาน
รวมทังทรั
, พย์สนิ อืนๆ ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) ซึง เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
คลังสินค้ าและโรงงาน ได้ แก่ โครงการ Kao1 และ Kao2 และโครงการ Triumph (เดิมชือ Primus)
WHAPF ได้ เปลีย นชือกองทุนรวมเป็ น “กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ ” เมือ
วันที 25 พฤษภาคม 2554 และตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิมเงิ นทุนครัง, ที 1 ของ WHAPF เมือวันที 22
กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษัทจัดการกองทุน WHAPF จึงได้ ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สนิ ของ WHA ได้ แก่ โครงการ DKSH Consumer
และโครงการ DKSH 3M โครงการ DKSH บางปะอิน และโครงการ Ducati Phase 1 และได้ แจ้ งเปลียนชือกองทุนรวมเป็ น
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่า ดับ บลิวเอชเอ พรี เ มีย ม แฟคทอรี แ อนด์ แ วร์ เฮาส์ ฟั นด์ ” นับตัง, แต่วันที 22
กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้ นมา เพือให้ สอดคล้ องกับทรัพย์สนิ ทีเข้ าลงทุน
ต่อมาภายหลังทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิมเงินทุนครั ง, ที 2 ของ WHAPF เมือวันที 24 ธันวาคม 2555 บริ ษัท
จัดการกองทุน WHAPF ได้ ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินของ WHA อันได้ แก่ โครงการ Healthcare และโครงการ Kao 3 และใน
วันที 28 พฤศจิกายน 2556 ได้ เข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมครัง, ที 3 ในโครงการบางนาตราด กม.19 โครงการ DSG Phase 1 –
2, โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ DKSH 3M Phase 2 โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี และระบบปรับอากาศโครงการ
Healthcare และเมือวันที 31 เมษายน 2558 WHAPF ได้ เข้ าลงทุนเพิมเติมในส่วนปรับปรุงต่อเติมโครงการ DSG หรื อโครงการ
DSG Phase 3
ข้ อมูลสรุปของ WHAPF มีดงั นี ,
ชือกองทุน
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์
ฟั นด์ (WHA Premium Factory and Warehouse Freehold and Leasehold Property Fund)
บริ ษัทจัดการกองทุน
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ : บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
อายุกองทุน
: ไม่กําหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 9,390,600,000.00 บาท
จํานวนหน่วยลงทุน
: 939,060,000 หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 10 บาท
ประเภทกองทุน
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทุน
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1.2) วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์
WHAPF จัดตังขึ
, ,นเพือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว ไป โดยนํา เงินทีได้ รับจากการระดมทุนไปซื ,อและ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลีย นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ที WHAPF ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อดําเนินการอืนใดเพือ
ประโยชน์ของทรั พย์สิน เพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนใน
ทรั พย์ สินอื น หลักทรั พย์ อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืน โดยวิธีอื นใด ตามกฎหมายหลักทรั พ ย์ และ/หรื อกฎหมายอืนใดที
เกียวข้ องกําหนด
ผู้มีส่วนเกี ยวข้ องต่อการดูแล ตรวจสอบ และบริ หารจัด การ WHAPF ประกอบด้ ว ย (1) บริ ษัท จัดการ (2) ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และ (3) ผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยข้ อมูลสรุปของแต่ละส่วน มีดงั นี ,
1. บริ ษัทจัดการ
ชือ
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105535048487
วันทีจดทะเบียน
: 18 มีนาคม 2535
ทีตงั ,
: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน, 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
ทุนจดทะเบียน
: 135,771,370 บาท
หน้ าทีและความ
: บริ ษัทจัดการมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไป
รับผิดชอบ
ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงมีหน้ าทีและความรับผิดชอบไปถึงการบริ หารจัดการกองทุน
การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม การแต่งตังบุ
, คคลทีเกียวข้ องเพือการจัดการกองทุนรวม และ
การดําเนินการอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น
o จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการ และหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าทีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
o นํา เงิ นของกองทุนรวมไปลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ ทรั พย์ สิน อื น รวมทัง, การหา
ผลประโยชน์ การซื ,อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย
o จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพือจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
o จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์ สินและตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
o กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึงบริ ษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย
o ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ
o จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอืนใดตามที
กําหนดไว้ ในโครงการ
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o การแต่งตังบุ
, คคลทีเกียวข้ องเพือการจัดการกองทุนรวม
o ดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
,
น รวม ตามที
เห็นสมควร
o ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ KAsset ณ วันที 30 มีนาคม 2560 มีดงั นี ,
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 . ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
27,154,272
100.00
2 . ผู้ถือหุ้นอืน
2
0.00
รวม
27,154,274
100.00
ทีมา : www.bol.co.th

2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ชือ
: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0107555000082
วันทีจดทะเบียน
: 23 เมษายน 2555
ทีตงั ,
: 1121 หมูท่ ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน
: ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,567,773,018.60 บาท และทุนชําระแล้ วจํานวน 1,432,243,032.10
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 14,322,430,321 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ลักษณะและขอบเขต : ธุรกิจหลักของ WHA ประกอบด้ วย
การดําเนินธุรกิจ
(1) ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการลงทุนพัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจ
ย่อย ได้ แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือรายได้ ค่าเช่าและบริ การ ธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือจําหน่าย ธุรกิจการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
(2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลั
,
งคา (Solar PV Rooftop)

รายชือผู้ถือหุ้น

หน้ าทีของ WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHAPF มีรายละเอียด ดังนี ,
(1) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ อยูใ่ นสภาพทีดีอยูเ่ สมอ
(2) จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น จัดหาผู้เช่าให้ แก่กองทุนรวม เป็ นต้ น
(3) หน้ าทีอืนใดตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศให้ เป็ นหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
, , WHA จะได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตาม
สัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีทําขึ ,นระหว่างบริ ษัทจัดการกองทุน WHAPF กับ WHA
: โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที 11 พฤษภาคม 2560 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีดงั นี ,
1

รายชือ
กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
- บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ,ง จํากัด 1
- น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
- นายสมยศ อนันตประยูร

จํานวนหุ้น
6,772,840,943
3,629,083,491
1,629,989,569
1,090,894,523

ร้ อยละ
47.29
25.34
11.38
7.62
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- Credit Suisse AG, Singapore Branch 2
321,473,360
2.24
3
- UBS AG Hong Kong Branch
101,400,000
0.71
2 State Street Bank Europe Limited
1,431,873,815
10.00
3 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
388,720,713
2.71
4 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
217,217,300
1.52
5 นายวุฒิ จารุ กรสกุล
158,500,000
1.11
6 นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล
140,000,300
0.98
7 นายสัญชัย สุขสมชีวิน
140,000,000
0.98
8 นายประยงค์ วนิชสุวรรณ
133,000,000
0.93
9 น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ ,ง
116,507,578
0.81
10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด – 101S
109,209,000
0.76
1
หมายเหตุ รายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ,ง จํากัด ประกอบด้ วย (1) นายสมยศ อนันต
ประยูร 500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 (2) น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล 499,999 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.00 และ (3) น.ส.จารุ วรรณ จารุ กรสกุล จํานวน 1 หุ้น
2
บริ ษัทหลักทรัพย์ในสิงคโปร์ ทีนายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุ กรสกุล ฝากหุ้นไว้
3
บริ ษัทหลักทรัพย์ในฮ่องกงทีนายสมยศ อนันตประยูร ฝากหุ้นไว้
ทีมา : www.set.or.th

รายชือกรรมการ

: รายชือกรรมการของ WHA มีดงั นี ,
รายชือ
1 . นายสมยศ อนันตประยูร
2 . น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
3 . นายเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน
4. นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
5. นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์
6. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
8. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
9. นายสมศักดิ] บุญช่วยเรื องชัย
10. ดร.อภิชยั บุญธีรวร
11. ดร.สมศักดิ] ประถมศรี เมฆ
12. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
13. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 ของ WHA

รายชือผู้บริ หาร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

: รายชือผู้บริ หารของ WHA มีดงั นี ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชือ
นายสมยศ อนันตประยูร
น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
นายเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน
นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
8. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
9. นายสมศักดิ] บุญช่วยเรื องชัย
ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 ของ WHA

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

3. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชือ
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
วันทีจดทะเบียน
:
ทีตงั ,
:
ทุนจดทะเบียน
:
(ณ วันที 30
พฤษภาคม 2560)

หน้ าทีและความ
รับผิดชอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
0107536000102
19 กุมภาพันธ์ 2536
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร จ.กรุงเทพฯ
1) หุ้นสามัญ ซึงมี ทุนจดทะเบีย นจํ า นวน 34,170,775,680 บาท และทุนชํ า ระแล้ วจํ านวน
33,953,941,230 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 3,395,394,123 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
10.00 บาท
2) หุ้นบุริมสิทธิ ซึงมีทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแล้ ว จํ านวน 37,980,750 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
บุริมสิทธิจํานวน 3,798,075 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ WHAPF มีหน้ าทีหลักและ
ความรับผิดชอบตามทีระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น
(1) ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามบทบัญ ญัติ ใ นมาตรา 125 และข้ อ กํ า หนดอื น ๆที
เกียวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมทีได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันทีทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) กรณีทีบริ ษัทจัดการกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีตามมาตรา 125 และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ .ศ. 2535 ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียดและส่งให้ สํานักงานก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
, วนั ทีร้ ู หรื อมีเหตุอนั ควรทีจะรู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
(3) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลา
(4) แจ้ งให้ บ ริ ษัท จัด การทราบภายใน 5 วันทํ า การนับตัง, แต่วัน ที พบว่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญ
(5) แจ้ งให้ บ ริ ษั ท จัด การให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ใหม่โ ดยพลัน เมื อ เห็ น ว่ า มี เ หตุก ารณ์ ห รื อ กา ร
เปลียนแปลงใดๆเกิ ดขึน, อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อมูลค่าสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(6) ตรวจสอบการลงทุน หรื อจํ าหน่า ยอสังหาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิทธิ การเช่า อสัง หาริ ม ทรั พย์ ของ
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด
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1.3) ข้ อมูลทรัพย์ สิน
ข้ อมูลทรัพย์สนิ และรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ WHAPF ซึง จัดทําโดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อันได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) และบริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย
อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (“SEAI”) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
(1)

โครงการ Kao1 และ Kao 2
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 111 และ 111/1 หมูท่ ี 4 ตําบลดอนหัวฬอ่ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที 5914, 119813, 147436 และ 147437) เนื ,อทีรวม 30
สินทรัพย์
– 1 – 1.0 ไร่
o กรรมสิท ธิ] ใ นอาคารคลังสินค้ า และสํา นัก งาน รวม 2 อาคาร ขนาดพืน, ทีเ ช่าอาคาร รวม
ประมาณ 25,488.00 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

1
2

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
16,900.00
8,588.00
25,488.00

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 สิงหาคม 2563
9 สิงหาคม 2560*

หมายเหตุ * ผู้เช่าให้ คํามัน ทีจะเช่าทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นคราวๆ คราวละ 3 ปี เมือระยะเวลาการ
เช่าแต่ละคราวสิ ,นสุดลง โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับ
ลงวันที 1 ตุลาคม 2558 ทังนี
, , ข้ อมูลจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระบุว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อ
สัญญากับผู้เช่ารายเดิม

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

:

ภาระผูกพัน
เงือนไขอืน
เกียวกับ
สินทรัพย์

:
:
:

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 9 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนสายดอนหัวฬ่อ – บ้ านเก่า ขนาด 4 ช่อง
จราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 20 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีเหลือง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงั , ทรั พย์สินมีโครงการพัฒนาของรั ฐ ได้ แก่ โครงการทางพิเศษสายพัทยา –
ชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างศึกษาผลกระทบด้ านต่างๆ
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
จากสัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้ บริ ห ารเมื อ วัน ที 14 ธั น วาคม 2553 ได้ มี ก ารระบุ ห น้ า ที ข องผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ เกียวกับ “หน้ าทีในการรับประกันการนําทรัพย์สินในโครงการออกให้ เช่า ” โดย
ภายในระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ (ได้ แก่วนั ที WHAPF เข้ าลงทุนครัง, แรก
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

คือ วันที 14 ธันวาคม 2553) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องดําเนินการให้ มีผ้ เู ช่าเช่าทรัพย์สินใน
โครงการทีลงทุนครั ง, แรก หรื ออาคารคลังสินค้ าและโรงงานทีอาจจะมีการก่อสร้ างเพิมเติมใน
อนาคตบนพื ,นทีของทรั พย์ สินในโครงการ ซึง ทรัพย์สินตามสัญญาแต่งตัง, ฉบับดังกล่าว ได้ แก่
โครงการ Kao 1 และ Kao 2 และ โครงการ Triumph (เดิมชือ Primus) ทังนี
, , การชดเชยค่าเช่าใน
ส่วนของพื ,นทีวา่ งคํานวณโดยวิธีการใดวิธีการหนึง ดังต่อไปนี ,
1. ใช้ อตั ราค่าเช่าเฉลีย ของผู้เช่ารายอืนๆ ทีเช่าอยูใ่ นทรัพย์สนิ แต่ละรายการ ณ เวลานัน,
2. หากไม่มีผ้ เู ช่ารายอืนให้ ใช้ อตั ราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้ ายของผู้เช่ารายก่อนหน้ า
ในทรัพย์สนิ รายการทีไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Kao1 และ Kao 2 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ Kao1 และ Kao 2

(2)

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
736.00
691.00

โครงการ Triumph (เดิมชือ Primus)
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที 3164 ) เนื ,อทีร วม 29 – 3 – 91.2 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงาน 1 อาคาร และสํานักงาน 1 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวม
ประมาณ 14,320.80 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
1

ผู้เช่ าปั จจุบัน

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
14,320.80

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า

31 ธันวาคม 2573*
บริ ษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(เดิมชือ บริ ษัท ไพรมัส อินเตอร์ เนชัน แนล
กรุ งเทพฯ จํากัด)
หมายเหตุ * ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ 2 ครัง, ๆ ละ 10 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 17 ธันวาคม 2552

สถานะของ
สินทรัพย์

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 8 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ขนาด
2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
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ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

เงือนไขอืน
เกียวกับ
สินทรัพย์

: ตัง, อยู่น อกเขตบัง คับ ใช้ ก ฎกระทรวงตามพระราชบัญ ญั ติ ผัง เมื อ งรวม ปั จ จุ บัน บริ เ วณที ตัง,
ทรั พย์ สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การใช้ ประโยชน์ ของทีดิน
บริ เวณนี ,
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o ระหว่างระยะเวลาเช่า กรณีผ้ ใู ห้ เช่าประสงค์จะขายทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า หรื อกรณีมีบคุ คลภายนอก
เสนอซื ,อทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า ผู้เช่ามีสทิ ธิทางเลือกในการซื ,อทรัพย์สินทีเช่า (Pre-Emptive Right to
Buy Leased Property) ในราคาไม่ตํากว่าราคาซื ,อของบุคคลอืน
o ตามสัญญาเช่า ภายหลังครบการเช่าในปี ที 4 ผู้เช่ามีสิทธิ ทางเลือกในการซื ,อทรัพย์สินทีเช่า
(Pre-Emptive Right to Buy Leased Property) โดยแจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยหลังจากได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกซึงมิใช่
บุคคลทีเป็ นคู่แข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรัพย์สินด้ วย ทังนี
, ,
ราคาทีผ้ เู ช่าจะซื ,อทรัพย์สินจากผู้ให้ เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงทีสงู กว่าระหว่างราคาทีมี
บุคคลภายนอกเสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อสัง หาริ มทรั พย์ อิ สระสองราย (แต่ละรายแต่ง ตัง, โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ทีได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
o ตามสัญ ญาเช่ า กรณี ผ้ ูเ ช่ า ประสงค์ จ ะพัฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ างอาคารหรื อ สิง ก่ อ สร้ างอื น ใด
เพิ ม เติ ม บนทรั พ ย์ สิ น ที เ ช่ า ผู้ เช่ า จะให้ สิ ท ธิ ผ้ ู ให้ เ ช่ า ในการเสนอราคาและรั บ จ้ างเป็ น
ผู้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ างดั ง กล่ า ว กรณี ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยผู้ ให้ เช่ า ตํ า กว่ าของ
บุคคลภายนอก นอกจากนี , อ้ างอิงสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHA และ WHAPF ลง
วันที 14 ธันวาคม 2553 ระบุ WHAPF ตกลงโอนสิทธิ ในการเสนอราคาและรั บจ้ างเป็ น
ผู้ดําเนินการพัฒนาหรื อก่อสร้ างเพิมเติมดังกล่าวให้ แก่ WHA
: จากสัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้ บริ ห ารเมื อ วัน ที 14 ธั น วาคม 2553 ได้ มี ก ารระบุ ห น้ า ที ข องผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ เกียวกับ “หน้ าทีในการรับประกันการนําทรัพย์สินในโครงการออกให้ เช่า ” โดย
ั ญามีผลใช้ บงั คับ (ได้ แก่วนั ที WHAPF เข้ าลงทุนครัง, แรก
ภายในระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีสญ
คือ วันที 14 ธันวาคม 2553) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องดําเนินการให้ มีผ้ เู ช่าเช่าทรัพย์สินใน
โครงการทีลงทุนครั ง, แรก หรื ออาคารคลังสินค้ าและโรงงานทีอาจจะมีการก่อสร้ างเพิมเติมใน
อนาคตบนพื ,นทีของทรั พย์ สินในโครงการ ซึง ทรัพย์สินตามสัญญาแต่งตัง, ฉบับดังกล่าว ได้ แก่
โครงการ Kao 1 และ Kao 2 และ โครงการ Triumph (เดิม Primus) ทังนี
, ,การชดเชยค่าเช่าในส่วน
ของพื ,นทีวา่ งคํานวณโดยวิธีการใดวิธีการหนึง ดังต่อไปนี ,
1. ใช้ อตั ราค่าเช่าเฉลีย ของผู้เช่ารายอืนๆ ทีเช่าอยูใ่ นทรัพย์สนิ แต่ละรายการ ณ เวลานัน,
2. หากไม่มีผ้ เู ช่ารายอืนให้ ใช้ อตั ราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้ ายของผู้เช่ารายก่อนหน้ า
ในทรัพย์สนิ รายการทีไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว
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ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Triumph โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ Triumph

(3)

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
814.00
752.00

โครงการ DKSH Consumer
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 62 หมู่ 1 ถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะจรเข้ ใหญ่
อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิการเช่าและเช่าช่วงในทีดินทีเป็ นทีตงของอาคาร
ั,
คลังสินค้ าโครงการ DKSH Consumer
สินทรัพย์
(และเป็ นทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ าโครงการ DKSH 3M) รวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที 2813(1),
33043, 9025(2), 9026(2), 36752(2), 36753(2), 36754(2), 33044(3), 33045 และ 33046) มี
เนื ,อทีดินรวมประมาณ 82 – 3 – 13 ไร่ โดยมีรายละเอียดการลงทุนในทีดิน ดังนี ,
x สิทธิ การเช่าทีดินบางส่วน โดยการรั บโอนสิทธิ การเช่าที ดินจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด ตามสัญญาแบ่งเช่าทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 2813 และ 33043
จํานวน 16 – 3 – 32 ไร่ จากพื ,นทีดินทังหมด
,
31 – 3 – 88 ไร่ ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับนายนิกร คุปรัตน์ โดยสิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที 9 มกราคม 2579
x สิทธิการเช่าทีดิน โดยการรับโอนสิทธิการเช่าทีดินจาก บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จํากัด ตามสัญญาเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33045 และ 33046 จํานวน 30 – 0 – 13 ไร่
ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับนายปั ญจะ คุปรัตน์ โดยสิ ,นสุด
สัญญาเช่าวันที 8 ธันวาคม 2578
x สิทธิการเช่าทีดิน โดยการรับโอนสิทธิการเช่าทีดินจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จํากัด ตามสัญญาเช่าทีดิน โฉนดเลขที 33044 จํานวน 30 – 3 – 68 ไร่ ระหว่างบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด กับนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ โดยสิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที
8 ธันวาคม 2578
x สิทธิ การเช่าช่วงทีดินบางส่วนตามสัญญาเช่า ช่วงทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 9025,
9026, 36752, 36753 และ 36754 จํานวน 5 ไร่ จากพื ,นทีดินทังหมด
,
12 – 3 – 98 ไร่
ระหว่า งนายแขก นิ ม นวล กับ บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ อะไลแอนซ์ จํ า กัด โดยเข้ า ทํ า
สัญญาเช่าช่วง ระหว่างกองทุนรวม WHAPF กับบริ ษัท ดับบลิว เอชเอ อะไลแอนซ์
จํากัด ซึง เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยสิ ,นสุดสัญญาเช่าวันที 23 มกราคม 2579
หมายเหตุ
(1) พื ,นทีดนิ บางส่วนของโฉนดเลขที 2813 (ภารยทรัพย์) เป็ นทีดนิ ที WHAPF จะเข้ าลงทุน ซึง บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด ได้ เช่าทีดินบางส่วนตามสัญญาแบ่งเช่าทีดิน จํานวน 2 ไร่ 1
งาน จากพื ,นทีดนิ ทังหมด
,
4 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยทีดินดังกล่าวทังโฉนดได้
,
จดทะเบียนเป็ น
ภาระจํายอมแก่ทีดินจํานวน 13 โฉนด (สามยทรัพย์) ดังนี , จดทะเบียนเป็ นภาระจํายอมเพือใช้
เป็ นทางเดิน และทางรถยนต์ให้ กับทีดินโฉนดที 3322, 66236, 66237 และ 66238 และจด
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ทะเบียนเป็ นภาระจํายอมเพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และสาธารณูปโภคอืนๆ ให้ กับทีดินโฉนดเลขที 66232, 66233, 66234, 66235, 33041,
33042, 33044, 33045 และ 33046 ก่อนที WHAPF จะเข้ าลงทุนแล้ ว โดยทีดินโฉนดเลขที
33044, 33045 และ 33046 เป็ นทีดนิ ที WHAPF จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,
(2) ปั จจุบนั ทางเข้ าออกจากโครงการ DKSH Consumer สู่ถนนบางนา-ตราด มี 2 เส้ นทาง โดยมี
ทางเข้ าออกบนทีดินโฉนดเลขที 2813 ซึงจดทะเบียนเป็ นทางภาระจํายอม และบนทีดินบางส่วน
ของโฉนด เลขที 9025, 9026, 36752, 36753 และ 36754 จํานวน 5 ไร่ จากพื ,นทีดินทังหมด
,
12 – 3
– 98 ไร่ ซึง ใช้ เป็ นทางเข้ าออกจากโครงการ DKSH Consumer สู่ถนนบางนา-ตราดได้ อีกทางหนึง
(3) พื ,นทีดินบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 33044 เป็ นทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ DKSH 3M

o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า พร้ อมสํ า นัก งาน ขนาดพื น, ที เ ช่ า อาคาร รวมประมาณ
52,913.25 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
1

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

:

ภาระผูกพัน

:

เงือนไขอืน
เกียวกับ

:

:

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
52,913.25

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 ธันวาคม 2564

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 11 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ
กว้ างประมาณ 60.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
o ทีดินเป็ นกรรมสิทธิ] ของนายนิกร คุปรัตน์ หรื อนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ หรื อนายปั ญจะ คุป
รัตน์ นายแขก นิมนวล โดย WHAPF เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าและ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงทีดิน
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o ตามสัญญาเช่า กรณีผ้ ูพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประสบปั ญหาทางการเงิ นและไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทางการเงินใดๆ ของสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู และ/หรื อเจ้ าของทีดินได้ ผู้
เช่ามีสิทธิ ทางเลือกในการเข้ าสวมสิทธิ (Takeover) ของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทีดินทีมีกบั เจ้ าของทีดิน และมีสิทธิ ทางเลือกในการซื ,อคลังสินค้ า ส่วนควบ และ
ถนนทางเข้ าทรัพย์สนิ จากผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
เมือระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่าง WHAPF กับเจ้ าของทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
ระหว่าง WHAPF กับบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด สิ ,นสุดลง เจ้ าของทีดินอาจตกลงรับ
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สินทรัพย์

โอนกรรมสิทธิ]ในอาคาร/สิงปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , ่บนทีดินดังกล่าวได้ หรื อให้ WHAPF ดําเนินการรื อ,
ถอนอาคาร/สิง ปลูกสร้ างให้ อยูใ่ นสภาพเดิมก่อนการส่งมอบทีดินทีเช่าคืนให้ แก่เจ้ าของทีดิน
สําหรับสัญญาเช่าทีดินโฉนดเลขที 33044 และสัญญาเช่าทีดินโฉนดเลขที 33045 และ 33046
เมือครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า และไม่มีการต่อสัญญาเช่าทีดินแปลงทีเช่านี ,ต่อไปอีก หากมี
อาคารกีดขวางหรื อคร่ อมถนนบนพื ,นทีตามภาระจํายอมบนโฉนดเลขที 2813 ให้ WHAPF รื อ,
ถอนอาคารทีกีดขวาง แล้ วก่อสร้ างถนนคืนให้ แก่เจ้ าของทีดิน ก่อนสัญญาเช่าจะสิ ,นสุดลง
หมายเหตุ WHAPF มิได้ ดําเนินการกันสํารองค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอนอาคาร/สิงปลูกสร้ างดังกล่าว โดยผู้
ประเมินราคาอิสระได้ ทําการประเมินค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอนอาคาร/สิงปลูกสร้ างบนทีดินที
เช่าดังกล่าว และให้ สมมติฐานว่าไม่มีค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอนอาคาร/สิงปลูกสร้ าง เนืองจาก
ค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอนมีมลู ค่าเท่ากับหรื อน้ อยกว่ารายได้ จากการขายวัสดุทีได้ จากการรื อ,
ถอนอาคาร/สิงปลูกสร้ างดังกล่าว และในกรณี ทวั ไปของการรื อ, ถอนอาคาร/สิงปลูกสร้ างใน
ลักษณะดังกล่าว ผู้รั บจ้ างรื อ, ถอนจะถือ เอาวัส ดุทีได้ จากการรื อ, ถอน อาคาร/สิงปลูกสร้ าง
(โครงสร้ างเหล็กและคอนกรี ต) เป็ นค่าตอบแทน ซึง ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรื อ, ถอนอาคาร/สิง
ปลูกสร้ างดังกล่าวแล้ ว

(4)

โครงการ DKSH 3M
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 222, 222/ 1 - 2 หมู่ 1 ถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะ
จรเข้ ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิ การเช่าทีดิน ทีเป็ นถนนทางเข้ าออกอาคารคลังสินค้ าโครงการ DKSH 3M เนื ,อทีดิน
สินทรัพย์
ประมาณ 0 – 1 – 68 ไร่ โดยการรั บโอนสิทธิ การเช่าทีดินจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ จํากัด ตามสัญญาเช่าทีดินโฉนดเลขที 33043 ระหว่างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ์ จํากัด กับนายนิกร คุปรัตน์
o กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ าพร้ อมสํ า นัก งาน ขนาดพื น, ที เ ช่ า อาคาร รวมประมาณ
10,914.19 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
1

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
10,914.19

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
26 ตุลาคม 2561

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 11 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ
กว้ างประมาณ 60.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน
เงือนไขอืน
เกียวกับ
สินทรัพย์

ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: o ทีดินเป็ นกรรมสิทธิ]ของนายนิกร คุปรัตน์ โดย WHAPF เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าทีดิน
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
: o พื ,นทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 2813 (ภารยทรัพย์) เป็ นทีดินที WHAPF จะเข้ าลงทุน ซึง
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด ได้ เช่าทีดินบางส่วนตามสัญญาแบ่งเช่าทีดิน จํานวน
2 – 1 – 0 ไร่ จากพื ,นทีดิน ทังหมด
,
4 – 3 – 88 ไร่ โดยทีดินดังกล่าวทังโฉนดได้
,
จดทะเบียน
เป็ นภาระจํายอมแก่ทีดินจํานวน 13 โฉนด (สามยทรัพย์) ดังนี , จดทะเบียนเป็ นภาระจํายอม
เพือใช้ เป็ นทางเดินและทางรถยนต์ให้ กบั ทีดินโฉนดที 3322, 66236, 66237 และ 66238 และ
จดทะเบียนเป็ นภาระจํ ายอมเพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํ ,า ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอืนๆ ให้ กับทีดินโฉนดเลขที 66232, 66233, 66234, 66235,
33041, 33042, 33044, 33045 และ 33046 ก่อนที WHAPF จะเข้ าลงทุนแล้ ว โดยทีดิน
โฉนดเลขที 33044, 33045 และ 33046 เป็ นทีดินที WHAPF จะเข้ าลงทุนในครัง, นี ,
ทังนี
, , เจ้ าของทีดินโฉนดเลขที 33044, 33045 และ 33046 ตกลงในเบื ,องต้ นเป็ นลายลักษณ์
อักษรทีจะไม่ใช้ ประโยชน์ใ นภาระจํายอม รวมถึงยินยอมให้ มีการปลูกสร้ างอาคารบนทีดิน
ภารยทรัพย์โฉนดเลขที 2813 บางส่วนที WHAPF เข้ าลงทุน ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้
สัญญาเช่า ทังนี
, , เจ้ าของทีดินโฉนดเลขที 33044, 33045 และ 33046 จะดําเนินการจด
ทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมบันทึกข้ อตกลงภาระจํายอม ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องในวันจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าทีดิน
o เมือระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทีดินโฉนดเลขที 33043 ซึงกองทุนรวมเช่าทีดินเพือใช้
ประโยชน์เป็ นถนนทางเข้ าออกอาคาร คลังสินค้ าโครงการ DKSH 3M สิ ,นสุดลง เจ้ าของทีดิน
ตกลงรับโอน กรรมสิทธิ]ในอาคาร/สิง ปลูกสร้ างทีตงอยู
ั , บ่ นทีดินดังกล่าว (ถ้ ามี)

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ DKSH Consumer และ
โครงการ DHSK 3M

(5)

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,033.00
963.00

โครงการ DKSH บางปะอิน
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 939 หมู่ 2 นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิ น ตําบลคลองจิ ก อํ าเภอบางปะอิน (พระราชวัง)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที 35483, 35484 และ 35485) เนื ,อทีรวม 30 – 2 – 53.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ 36,000.00
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1 บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
36,000.00 28 ธันวาคม 2560*
หมายเหตุ * ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อ สัญญาเช่ าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 29 ธันวาคม 2553 ทังนี
, ,
ข้ อมูลจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระบุว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม
อาคาร

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

:

:
:

ผู้เช่ าปั จจุบัน

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 21 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์ สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนหลักในโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 7 ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12 เมตร สิทธิ
การใช้ ทางเป็ นถนนโครงการภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, น่ อกเขตแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ทีดินตามผังเมืองรวมของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินมี โครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 6 ซึง ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกําหนดเขตทีจะเวนคืนทีดิน
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ DKSH บางปะอิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ DKSH บางปะอิน

(6)

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
866.00
602.00

โครงการ Ducati Phase 1
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 22336 และ 23081) เนื ,อทีร วม 10 – 0 – 52.7 ไร่
o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร ประมาณ 7,450.00 ตร.ม.
สินทรัพย์
โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1
7,450.00 30 มิถนุ ายน 2564*
บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ * ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิตอ่ สัญญาเช่าครัง, ที 1 เป็ นระยะเวลา 4 ปี และมีสิทธิ
ต่อ สัญญาเช่าครั ง, ที 2 เป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 10 ปี โดยมี เงื อนไขตามทีคู่สัญ ญาได้
ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2553
อาคาร

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

:

ภาระผูกพัน

:
:

ผู้เช่ าปั จจุบัน

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 7 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , ขนาด
2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตัง, อยู่น อกเขตบัง คับ ใช้ ก ฎกระทรวงตามพระราชบัญ ญั ติ ผัง เมื อ งรวม ปั จ จุ บัน บริ เ วณที ตัง,
ทรั พย์ สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดิน
บริ เวณนี ,
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Ducati Phase 1 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ Ducati Phase 1

(7)

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
288.00
276.00

โครงการ Healthcare
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 88 และเลขที 88/3 – 6 หมู่ 11 ถนนบางนาตราดฝังขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบล
บางโฉลงอําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 5 โฉนด (โฉนดเลขที 813, 23070, 29158, 29325 และ 31292) เนื ,อที
สินทรัพย์
รวม 47 – 0 – 66.0 ไร่
หมายเหตุ
- ทีดนิ โฉนดเลขที 813 เป็ นทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ าโครงการ Healthcare Phase 1 และอาคาร
คลังสินค้ าโครงการ Healthcare Phase 2
- ทีดินโฉนดเลขที 23882, 26374, 66201, 33285, 23074 และ 27041 ซึงเป็ นทีดินทีตงของ
ั,
ทางเข้ าออกจากโครงการ Healthcare สู่ถนนบางนาตราด โดยทีดินแปลงดังกล่าวข้ างต้ นได้ จด
ทะเบียนเป็ นภาระจํายอมเพือใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ และสาธารณูปโภคอืนๆ ให้ แก่ทีดิน
185

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART
โฉนดเลขที 813, 23070, 29158, 29325 และ 31292 ก่อนที WHAPF ได้ เข้ าลงทุนในโครงการ
Healthcare แล้ ว นอกจากนี , ทีดินโฉนดเลขที 53954 ซึง เป็ นทีดินแปลงทางเข้ าออกอีกแปลงหนึง
จากโครงการ Healthcare สู่ถนนบางนาตราด บริ ษัทแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด ซึง เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ]ทีดินโฉนดดังกล่าวได้ จดทะเบียนภาระจํายอมทีดินโฉนดเลขที 53954 เพือใช้
เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ และสาธารณูปโภคอืนๆ ให้ แก่ทีดินโฉนดเลขที 813 แล้ ว โดยภาระจํา
ยอมดังกล่าวไม่มีกําหนดระยะเวลาและไม่มีค่าตอบแทน

o กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงานและสํานักงาน 2 อาคาร ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ
52,706.84 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
1
2
2
2

ผู้เช่ าปั จจุบัน
พืน4 ทีเช่ า (ตร.ม.) วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
34,472.50
31 พฤษภาคม 2565
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
8,234.34
31 พฤษภาคม 2565
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
7,800.00
31 มีนาคม 25611
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
2,200.00
31 ตุลาคม 2560 2
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
52,706.84
1
หมายเหตุ
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 9 พฤศจิกายน 2555
2
ข้ อมูลจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระบุผ้ เู ช่าเดิมประสงค์จะต่อสัญญาเป็ นเวลา 1 ปี

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

:

:
:

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 10 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 10 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ างประมาณ 80.00 เมตร
สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่
ซอยวิลาลัย ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 10.00 เมตร สิทธิการใช้ เป็ นทางส่วน
บุคคล (จดภาระจํายอม) และเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
o อาคารโรงงานติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์”
o ตามสัญญาเช่า กรณีผ้ พู ฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ประสบปั ญหาทางการเงินและไม่สามารถชําระ
หนี ,ให้ แก่เจ้ าหนีท, างการเงิน ผู้เช่ ามีสิทธิ ทางเลือกในการซือ, ทีดินทีทรั พย์สินเช่าตังอยู
, ่จาก
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในราคาเท่ากับทีผ้ พู ฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ซื ,อมา และมีสทิ ธิทางเลือก
ในการซื ,อคลังสินค้ าและสิง อํานวยความสะดวกจากผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในมูลค่าเท่ากับ
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของทรัพย์สินดังกล่าว
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Healthcare โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ Healthcare

(8)

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,701.00
1,751.00

โครงการ Kao 3
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เลขที 111/2 หมู่ 4 ตําบลดอนหัวฬอ่ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 5893 และ 5894) เนื ,อทีร วม 16 – 2 – 80.0 ไร่
หมายเหตุ ทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 147436 และ119813 และทังหมดของที
,
ดินโฉนดเลขที
สินทรัพย์
5914 ซึง เป็ นทีดินโฉนดทางเข้ าออกสู่ถนนสาธารณะของโครงการ Kao 3 ปั จจุบนั เป็ น
กรรมสิทธิ]ของ WHAPF

o กรรมสิทธิ]ในคลังสินค้ าและสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร 16,822.44 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มี
ผู้เช่าดังนี ,

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

:

:
:

อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

1

บริ ษัท คาโอ คอมเมอร์ เชียล (ประเทศไทย) จํากัด

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
16,822.44

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 สิงหาคม 2563

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในคลังสินค้ าและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และพื ,นที
รั บส่ง สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 8 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนสายดอนหัวฬ่อ – บ้ านเก่า ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ าง
ประมาณ 20 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทาง
สาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในโครงการ Kao
ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 14 - 16 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางส่วนบุคคล
จดภาระจํายอมบางส่วน 50 ปี (สิ ,นสุดวันที 13 ธันวาคม 2603)
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีเหลือง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงั , ทรั พย์สินมีโครงการพัฒนาของรั ฐ ได้ แก่ โครงการทางพิเศษสายพัท ยา –
ชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างศึกษาผลกระทบด้ านต่างๆ
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Kao 3 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ Kao 3

(9)

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
469.00
457.00

โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : หมูท่ ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิในการเช่าช่วงทีดินบางส่วน รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที 689, 694 และ 6415) เนื ,อทีดิน
รวมประมาณ 71 – 0 – 5.5 ไร่ โดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงทีดินจาก WHA ซึงสัญญาเช่า
สินทรัพย์
ช่วงทีดินสิ ,นสุดวันที 23 พฤศจิกายน 2584
o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน และอาคารโรงงาน จํานวน 12 หลัง (แบ่ง
ออกเป็ นอาคาร A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ขนาดพื ,นที
เช่ารวมประมาณ 54,802.39 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ พื ,นทีเช่ารวมประมาณ
2,597.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
1,740.00
3,769.28
1,627.40
4,366.75
5,311.25
4,424.00
4,424.00
4,957.90
4,957.90

อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

A
B
D
E
F
G
H
I
J

บริ ษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เช้ งเก้ อร์ (ไทย) จํากัด
บริ ษัท ลอร์ ด (ประทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ ,ล จํากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

K
L

4,606.91
30 กันยายน 25612/ 3
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
4,619.00
28 กุมภาพันธ์ 2561
บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด
9,998.00
31 พฤษภาคม 2566
บริ ษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
54,802.39
รวม
2,597.00
31 พฤษภาคม 2566
บริ ษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
4,992 อัน
30 กันยายน 2561
บริ ษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ ,ล จํากัด
1
ภายหลังผู้เช่าเดิมในปั จจุบันสิ น, สุ ดการเช่า บริ ษัท มาสค้ า เซลล์ (ประเทศไทย)
จํากัด จะเช่าอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
, วนั ที 1 กันยายน 2560 – วันที
31 สิงหาคม 2561
2
ภายหลังสิน, สุดสัญ ญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี
สิ ,นสุดวันที 30 กันยายน 2564 โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ใน

N

ลาน
จอดรถ
Rack
หมายเหตุ

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
30 สิงหาคม 2565
31 มีนาคม 2561
31 กรกฎาคม 2565
31 สิงหาคม 25601
31 สิงหาคม 25601
30 กันยายน 25612
30 กันยายน 25612
30 กันยายน 2561
31 สิงหาคม 25601
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3

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

สัญญาเช่าฉบับลงวันที 19 กรกฎาคม 2555
กรณีทีสญ
ั ญาเช่าสิ ,นสุดลง บริ ษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ ,ล จํากัด มีสิทธิขอเช่าอาคาร K
ต่อเป็ น ระยะเวลา 3 ปี

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํา นักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 5 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 12 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ างประมาณ 80.00 เมตร
สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่
ถนนภายในโครงการ ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร สิทธิการใช้
ทางเป็ นทางภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังภาระติ
,
ดพันในอสังหาริ มทรัพย์และทางส่วนบุคคล (ภาระจํา
ยอม
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: o WHAPF เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและโรงงาน
o WHAPF เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าช่วงทีดิน ซึงรับโอนจาก WHA ทีเป็ นผู้มีสิทธิในการเช่าช่วง
ทีดิน ตามสัญญาเช่าช่วงดังต่อไปนี ,
(ก) สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้ให้ เช่าช่วง")
และ WHA ("ผู้เช่าช่วง") ฉบับลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 เช่าช่วงทีดินบางส่วนของ
ทีดินโฉนดเลขที 689 และ 694
(ข) สัญญาเช่าช่วงทีดนิ ระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้ให้ เช่าช่วง")
และ WHA ("ผู้เช่าช่วง") ฉบับลงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2555 เช่าช่วงทีดินบางส่วนของ
ทีดินโฉนดเลขที 6415
(ค) สัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้ให้ เช่า
ช่วง") และ WHA ("ผู้เช่าช่วง") ฉบับลงวันที 1 สิงหาคม 2555 เช่าช่วงทีดินบางส่วนของ
ทีดินโฉนดเลขที 689, 694 และ 6415
สัญญาเช่าทีดินระหว่างบริ ษัท ชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้เช่า ") และเจ้ าของ
ทีดิน เพือขอเช่าทีดินบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 689, 694 และ 6415 ดังนี ,
(ก) สัญญาแบ่งเช่าทีดินเฉพาะส่วนระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ร่วม
ในทีดิน ("ผู้ให้ เช่า") และบริ ษัทชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้เช่า ") ฉบับลง
วันที 24 พฤศจิกายน 2555 เช่าทีดินเฉพาะส่วนบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 689 ทังนี
, ,
ผู้ให้ เช่าได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของกรรมสิทธิ]ร่วมในทีดินในขณะทีทําสัญญาเช่า
คือ นายสมศักดิ] ท้ องคุ้ง (ในฐานะส่วนตัว) และนายสมศักดิ] ท้ องคุ้ง (ในฐานะผู้จดั การ
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ภาระผูกพัน
เงือนไขอืน
เกียวกับ
สินทรัพย์

มรดกนายสมชาย ท้ องคุ้ง) ให้ ทําสัญญาเช่าทีดินเฉพาะส่วนของนางจําปี ยัง ยืน ได้
(ข) สัญญาแบ่งเช่าทีดินระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ทีดิน ("ผู้ให้ เช่า")
และบริ ษัทชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้เช่า ") ฉบับลงวันที 24 พฤศจิกายน
2555 เช่าทีดินบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 694
(ค) สัญญาแบ่งเช่าทีดินระหว่าง นางจําปี ยัง ยืน ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ]ทีดิน ("ผู้ให้ เช่า")
และบริ ษัทชด แอนด์ จําปี ส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด ("ผู้เช่า") ฉบับลงวันที 24 พฤศจิกายน
2555 เช่าทีดินบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 6415
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
: 1. WHAPF สามารถเข้ าชําระค่าเช่าให้ แก่เจ้ าของทีดินในกรณีทีมีการผิดนัดชําระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าหลัก และ/หรื อ ให้ มีการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าหลักจากบริ ษัท ชด แอนด์
แกรนด์ไชลด์ จํากัด ไปยัง WHAPF ในกรณีทีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงของสัญญาเช่าหลักมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าหลัก
2. โครงการ WHA ถนนบางนาตราด ก.ม.19 สามารถเข้ าออกได้ จากถนนบางนาตราด โดยผ่าน
บางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 6296 และบางส่วนของทีดินโฉนดเลขที 689, 694 และ 6415
(ซึง เป็ นส่วนที WHAPF ไม่ได้ ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง) ทังนี
, , เจ้ าของทีดิน ดังกล่าวให้ สิทธิใน
การใช้ บางส่วนของทีดินดังกล่าวเป็ นทางผ่านเข้ าออกโครงการ
3. เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วง WHAPF จะต้ องดําเนินการส่งมอบทีดินทีเช่าคืนแก่
ผู้ให้ เช่าช่วงตามสภาพทีเป็ นอยูใ่ นขณะนันภายใน
,
60 วันนับจากวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
ดังกล่าว และผู้ให้ เช่าช่วงมีสทิ ธิทีจะเลือกระหว่าง (ก) ให้ WHAPF รื อ, ถอนอาคารและสิง ปลูก
สร้ างทังหมด
,
โดยผู้เช่าช่วงต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ ายในการรื อ, ถอน และปรับสภาพทีดิน
ทีได้ รือ, ถอนอาคารและสิงปลูกสร้ างนันออกแล้
,
วให้ ได้ ระดับดินเดิมทีทําการถอนดินไปแล้ ว
หรื อ (ข) ให้ กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงาน โกดังเก็บสินค้ า ระบบสาธารณูปโภค และสิงปลูก
สร้ างอืนใดทีเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF และได้ ปลูกสร้ างลงบนทีดินทีเช่า ตกเป็ นของผู้ให้
เช่าช่วงทังสิ
, ,น โดยผู้ให้ เช่าช่วงตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับการโอนกรรมสิทธิ]ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด
,
ทังนี
, ,
ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวแก่ผ้ ูเช่าช่วงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
4. WHAPF ให้ สิทธิในการใช้ ประโยชน์ทีดินในโครงการ ส่วนทีเป็ นทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ า
จํานวน 2 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร (อันได้ แก่ อาคาร
คลังสินค้ า C และ M ที WHART ประสงค์จะลงทุนเพิมเติมครัง, นี ,) WHAPF ไม่ได้ เข้ าลงทุน
รวมถึ งถนนส่ว นกลางและทางเข้ าออกอาคารคลังสินค้ าดังกล่า วแก่ WHA ซึงเป็ น ผู้มี
กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว โดยการให้ สทิ ธิดงั กล่าวรวมถึงบริ วารและผู้เช่าอาคาร
คลังสินค้ าดังกล่าวจาก WHA ทังนี
, , มีค่าตอบแทนจํานวน 200,000 บาทต่อปี และในกรณีที
WHA มีความประสงค์จะขายอาคารคลังสินค้ าดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก หรื อนําอาคาร
คลังสินค้ าให้ บุคคลภายนอกเช่าเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 10 ปี WHA จะต้ องให้ สิทธิ แ ก่
WHAPF ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA บางนาตราด กม.19

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,118.00
1,127.00

(10) โครงการ DSG Phase 1 - 2
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : เขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตํ า บลหนองปลาหมอ และตํ า บลบัว ลอย อํ า เภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที 1111, 1113, 21772 และ 36396) เนื ,อทีรวม 48 – 0
สินทรัพย์
– 26.5 ไร่
o กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงาน สํานักงาน และคลังสินค้ า ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ
55,372.40 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

:

ภาระผูกพัน

:
:

เฟส

ผู้เช่ าปั จจุบัน

1
2

บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน แนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
รวม

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
28,278.04
27,094.36
55,372.40

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 สิงหาคม 2565
31 ตุลาคม 2566

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 4 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในหลักของโครงการเขตประกอบ
อุตสาหกรรมเหมราช ซอย S8 ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร สิทธิ
การใช้ ทางเป็ นถนนโครงการภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
ตังอยู
, ่นอกเขตแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ทีดินตามผังเมืองรวม จังหวัดสระบุรี ซึง ปั จจุบนั
บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การใช้ ประโยชน์
ของทีดินบริ เวณนี ,
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o ตามสัญญาเช่า ภายหลังวันที 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ผู้เช่ามีสิทธิ ทางเลือกในการซื ,อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า (Right to Buy Leased Property) โดยแจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลาย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ลักษณ์อกั ษร โดยหลังจากได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกซึงมิใช่
บุคคลทีเป็ นคู่แข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรั พย์สินด้ วย ทังนี
, ,
ราคาทีผ้ เู ช่าจะซื ,อทรัพย์สินจากผู้ให้ เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึงทีสงู กว่าระหว่างราคาทีมี
บุคคลภายนอกเสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อสัง หาริ มทรั พย์ อิ สระสองราย (แต่ละรายแต่ง ตัง, โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ที ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ DSG Phase 1 - 2 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ DSG Phase 1 - 2

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,301.00
1,377.00

(11) โครงการ Ducati Phase 2
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 20261 และ 22337) เนื ,อทีร วม 17 – 1 – 0.7 ไร่
o กรรมสิทธิ]ในอาคารโรงงานและสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร ประมาณ 12,835.00 ตร.ม.
สินทรัพย์
โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1
12,835.00 31 มกราคม 2567*
บริ ษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ * ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิตอ่ สัญญาเช่าครัง, ที 1 เป็ นระยะเวลา 4 ปี และมีสิทธิ
ต่อ สัญญาเช่าครั ง, ที 2 เป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 10 ปี โดยมี เงื อนไขตามทีคู่สัญ ญาได้
ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 15 เมษายน 2556
อาคาร

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที

ผู้เช่ าปั จจุบัน

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 4 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , ขนาด
2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
: ตัง, อยู่น อกเขตบัง คับ ใช้ ก ฎกระทรวงตามพระราชบัญ ญั ติ ผัง เมื อ งรวม ปั จ จุ บัน บริ เ วณที ตัง,
ทรั พย์ สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดิน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

บริ เวณนี ,
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o ตามสัญญาเช่า ภายหลังวันที 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป ผู้เช่ามีสิทธิทางเลือกในการซื ,อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า (Right to Buy Leased Property) โดยแจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรได้ โดยหลังจากได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกซึง
มิใช่บุคคลทีเป็ นคู่แข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรัพย์สินด้ วย
ทังนี
, , ราคาทีผ้ เู ช่าจะซื ,อทรัพย์สนิ จากผู้ให้ เช่าจะเป็ นราคาใดราคาหนึง ทีสงู กว่าระหว่ างราคาที
มีบคุ คลภายนอกเสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อสัง หาริ มทรั พย์ อิ สระสองราย (แต่ละรายแต่ง ตัง, โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ทีได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อราคาทีเท่ากับต้ นทุนทังหมดของผู
,
้ ให้ เช่าทีได้ ลงทุนไปใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าบวกด้ วยร้ อยละ 10 ของต้ นทุนดังกล่าว

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Ducati Phase 2 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ Ducati Phase 2

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
517.00
496.00

(12) โครงการ DKSH 3M Phase 2
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 20 ตํ า บลศี ร ษะจรเข้ ใ หญ่ อํ า เภอบางเสาธง (บางพลี ) จัง หวัด
สมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ] ในอาคารคลังสินค้ า ขนาดพืน, ทีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,195.00 ตร.ม. โดย
สินทรัพย์
ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
พืน4 ทีเช่ า
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1 บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
9,195.00
26 ตุลาคม 2561*
หมายเหตุ * เมือครบกําหนดระยะเวลาเช่า คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะ
เวลา 5 ปี โดยมี เงื อนไขตามทีคู่สัญญาได้ ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 2
เมษายน 2556
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
หมายเหตุ WHAPF เข้ าลงทุนในทีดินโฉนดเลขที 33044 ในการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 โดยพื ,นทีดินตาม
โฉนดดังกล่าวรวม 30 – 3 – 68 ไร่ เป็ นพื ,นทีส่วนของโครงการ 3M Phase 2 ประมาณ 7 – 3 –
30.89 ไร่

สถานะของ

: o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 11 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ
กว้ างประมาณ 60.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ DKSH 3M Phase 2 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ DKSH 3M Phase 2

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
175.00
165.00

(13) โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : หมู่ 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน รวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที 18140, 18141, 21706, 2368 และ 36035) เนื ,อ
ทีร วม 39 – 0 – 18.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ า 4 หลัง (อาคาร A, B, C และ D) ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 38,565.00 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
ผู้เช่ าปั จจุบัน
A
บริ ษัท อัสสุโตะ โกลบอล โลจิสติกส์
(ไทยแลนด์) จํากัด
B
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
B
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
C
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
D
บริ ษัท อัสสุโตะ โกลบอล โลจิสติกส์
(ไทยแลนด์) จํากัด
รวม
หมายเหตุ

1

2

พืน4 ทีเช่ า (ตร.ม.)
7,282.00

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 กรกฎาคม 25611

961.00
10,775.00
13,275.00

31 พฤษภาคม 25612

6,272.00

31 มกราคม 25633

38,565.00

ภายหลังสิน, สุดสัญ ญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี
โดยมี เ งื อ นไขตามที คู่สัญ ญาได้ ร่ ว มกัน ตกลงไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ฉบับ ลงวัน ที 22
เมษายน 2558
ภายหลังสิน, สุดสัญ ญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี
โดยมี เ งื อ นไขตามที คู่สัญ ญาได้ ร่ วมกัน ตกลงไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ฉบับ ลงวัน ที 23
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

3

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

:

:
:

พฤศจิกายน 2555
ภายหลังสิน, สุดสัญ ญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี
โดยมี เ งื อ นไขตามที คู่สัญ ญาได้ ร่ ว มกัน ตกลงไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ฉบับ ลงวัน ที 22
เมษายน 2558

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารคลังสินเค้ าและสํานักงาน ประกอบด้ วย พื ,นทีจัดวางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน
และพื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุ
อาคารประมาณ 5 ปี ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ซอยเนินอ่อนขาว ขนาด
2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ างประมาณ 5 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 69.57
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA พานทอง ชลบุรี โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
995.00
1,085.00

(14) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ภายในโครงการ Healthcare ถนนบางนาตราดฝั งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลบาง
โฉลงอําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในระบบปรับอากาศ ใช้ กบั ขนาดพื ,นทีรวมประมาณ 7,800.00 ตร.ม. โดยปั จจุบนั มี
สินทรัพย์
ผู้เช่าดังนี ,
ผู้เช่ าปั จจุบัน
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
ระบบปรับอากาศ บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ กรณีมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารทีมีการติดตังระบบปรั
,
บอากาศดังกล่าว เป็ นระยะเวลา
5 ปี ต ามที กํา หนดในสัญ ญาเช่า อาคาร ผู้เช่ ามี สิ ทธิ ต่อ สัญ ญาบริ การต่อ ไปอี ก เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี เท่ากัน โดยมีเงือนไขตามทีค่สู ัญญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาบริ การ
ฉบับลงวันที 9 พฤศจิกายน 2555

กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

: เป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
และการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ WHART

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของระบบปรับอากาศ โครงการ Healthcare โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

ระบบปรับอากาศโครงการ
Healthcare

(15)

วิธีการประเมิน

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
57.00
46.00

โครงการ DSG Phase 3
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
รายละเอี ย ด
กรรมสิทธิ]ในส่วนปรับปรุ งอาคาร และทรัพย์สินอืนๆ ทีเกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์
สินทรัพย์
ของทรัพย์สินภายในโครงการ DSG Phase 1 – 2 ประกอบด้ วย อาคารสํานักงาน ป้อมยาม
โครงสร้ างเครื องชัง นํ ,าหนัก ห้ องเก็บพาเลท และห้ องเก็บขยะ โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
ผู้เช่ าปั จจุบัน
ส่วนปรับปรุ ง บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน แนล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
31 ตุลาคม 2566

เป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHAPF
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ DSG Phase 3 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ DSG Phase 3

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 พ.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
23.00
25.00

สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สนิ ของ WHAPF โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
GRAND และ SEAI มีหลักเกณฑ์การประเมินเพือทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน
ทังสองรายทํ
,
าการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แต่ละรายการ ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิ น
สด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
, , ผู้ประเมินทังสองรายเห็
,
นว่าวิธีคิดจากรายได้
แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง ได้ คํานึงถึงความสามารถของทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสํานักงานในการ
สร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนํามาใช้ กําหนดมูลค่า ของทรัพย์สินได้ โดยผู้ประเมินทังสองรายจั
,
ดทําประมาณการ
กระแสเงินสด โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ ของทรัพย์สนิ ในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ทีคาดว่า
จะเกิดขึ ,น เพือหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละงวด/ปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณา
กระแสเงินสด ณ ปี ทีสิ ,นสุดการคาดการณ์ กรณีทีมีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความ
เสีย ง ความมัน คงของกระแสรายได้ และอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน หักลบด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่าย
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ในการขายทรัพย์สนิ แล้ วคิดส่วนลดของกระแสเงินสดสุทธิในประมาณการแต่ละปี และรายได้ สทุ ธิจากการขายทรัพย์สิน ณ ปี
สิ ,นสุดการคาดการณ์ กลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพือทําการหามูลค่าของ
ทรัพย์สินของ WHAPF ณ วันทีคาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) ทังนี
, , ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้
ประเมินทัง, สองรายได้ พิจารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการ ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ สภาวะแข่งขัน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ ม
ทังในปั
, จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์สินทีประเมิน (รายละเอียดสมมติฐานในการประเมิน
ทรัพย์สนิ ของ WHAPF แต่ละรายการ ซึง จัดทําโดย GRAND และ SEAI ปรากฏอยูใ่ นส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของ WHAPF โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ตามวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ทรัพย์ สินของ WHAPF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
736.00
691.00
814.00
752.00
1,033.00
963.00

โครงการ Kao1 และ Kao 2
โครงการ Triumph (เดิม Primus)
โครงการ DKSH Consumer
โครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH บางปะอิน
866.00
602.00
โครงการ Ducati Phase 1
288.00
276.00
โครงการ Healthcare
1,701.00
1,751.00
โครงการ Kao 3
469.00
457.00
โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
1,118.00
1,127.00
โครงการ DSG Phase 1 - 2
1,301.00
1,377.00
โครงการ Ducati Phase 2
517.00
496.00
โครงการ DKSH 3M Phase 2
175.00
165.00
โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี
995.00
1,085.00
ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
57.00
46.00
โครงการ DSG Phase 3
23.00
25.00
รวม
10,093.00
9,813.00
หมายเหตุ GRAND จัดทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ WHAPF ณ วันที 1 มีนาคม 2560 ขณะที SEAI จัดทําการประเมินมูลค่า ณ
วันที 1 พฤษภาคม 2560

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ WHAPF ทีจดั ทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ WHAPF จํานวน 15 รายการ ทีจดั ทําโดย GRAND และ SEAI ซึงผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2
ราย ได้ เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน, ทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้
สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั , การเปลียนแปลงขึ ,นลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้ องกับสภาพของสินทรัพย์
ดังกล่าว ณ ปั จจุบนั ทีเป็ นอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสินทรัพย์ให้ เช่า
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2.

รายชือผู้ถอื หน่ วยของ WHAPF

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ WHAPF ณ วันที 22 มีนาคม 2560 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีดงั นี ,
รายชือ
1. สํานักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จํากัด
2. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
3. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
4. บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
6. บริ ษัทอยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
7. กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
8. บริ ษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารออมสิน
10. กองทุนเปิ ดวรรณ พร็ อพเพอร์ ตี , พลัส ฟั นด์

จํานวนหน่ วย
181,013,811
140,859,000
116,133,358
78,907,700
44,067,321
40,319,140
33,770,000
24,177,900
20,407,000
17,736,432

ร้ อยละ
19.28
15.00
12.37
8.40
4.69
4.29
3.60
2.57
2.17
1.89

ทีมา : www.set.or.th

3.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ WHAPF สําหรับปี สิ ,นสุด ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559 ทีผ่านการตรวจสอบจาก
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของ WHAPF สําหรับปี สิน4 สุด ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559
WHAPF
งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2557
2558
2559
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
10,729.01
9,782.37
10,066.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
109.62
834.14
416.91
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
84.86
59.88
36.49
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
110.86
163.93
188.67
สินทรัพย์อืน
5.26
14.04
8.18
รวมสินทรัพย์
11,039.61
10,854.35
10,716.29
หนีส4 นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
174.70
171.82
189.26
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
458.99
461.12
450.90
เงินกู้ยืม
580.00
580.00
580.00
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
27.46
40.18
39.06
หนี ,สินอืน
0.17
0.09
0.09
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WHAPF
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รวมหนีส4 ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้ วย
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)

งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
2557
2558
2559
1,241.32
1,253.22
1,259.31
9,798.30
9,601.13
9,456.98

WHAPF
งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ,ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึน4 ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี

งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
2557
2558
2559
703.90
823.06
810.71
12.41
12.36
8.17
1.04
1.07
1.09
717.35
836.49
819.98
27.74
31.06
21.90
1.85
2.07
2.96
3.24
3.62
3.60
14.41
17.67
19.49
38.25
49.28
53.74
85.49
103.70
101.69
631.86
732.79
718.29
17.94
28.60
27.16
613.92
704.19
691.12
(0.15)
79.61
(217.57)
(240.48)
79.61
(217.72)
(240.48)
693.53
486.47
450.65

WHAPF
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน4 (ลดลง) สุทธิ

งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
2557
2558
2559
(4,533.26)
1,408.44
177.57
4,077.56
(683.92)
(594.80)
(455.70)
724.52
(417.23)

WHAPF
อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญและข้ อมูลเพิมเติมทีสาํ คัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (ล้ านบาท)

งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
2557
2558
2559
9,798.30
9,601.13
9,456.98

9,307.83
490.47
9,798.30
10.4341

9,307.83
293.31
9,601.13
10.2242

9,307.83
149.15
9,456.98
10.0706
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WHAPF
อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญและข้ อมูลเพิมเติมทีสาํ คัญ
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนรายได้ จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลีย ถ่วงนํ ,าหนักของการซือ, ขายเงินลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างงวด (ล้ านบาท)

งบการเงินสําหรับปี สิน4 สุดวันที 31 กรกฎาคม
2557
2558
2559
1.20
1.07
1.34
8.30

8.65

8.53

53.05

0.88

0.14

8,639.70

9,671.68

9,609.25

หมายเหตุ * มูลค่าการซื ,อขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว สัญญาใช้ เงินและการซื ,อขายเงินลงทุน
โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื ,อคืนและคํานวณโดยใช้ วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนํ ,าหนักตามระยะเวลาทีมีอยู่ในระหว่างงวด

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ WHAPF
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีรายได้ รวมจํานวน 717.35 ล้ านบาท 836.49 ล้ านบาท และ 819.98 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงรายได้ หลักประกอบด้ วย 1) รายได้ ค่าเช่าและบริ การจํานวน 703.90 ล้ านบาท 823.06 ล้ านบาท และ 810.71
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.13 ร้ อยละ 98.39 และร้ อยละ 98.87 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ และ 2)
รายได้ ดอกเบี ,ยจํานวน 12.41 ล้ านบาท 12.36 ล้ านบาท และ 8.17 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.73 ร้ อยละ 1.48 และ
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ ขณะเดียวกัน WHAPF มีค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31
กรกฎาคม จํานวน 85.49 ล้ านบาท 103.70 ล้ านบาท และ 101.69 ล้ านบาท ตามลําดับ ดังนัน, WHAPF จึงมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 631.86 ล้ านบาท 732.79 ล้ านบาท และ 718.29 ล้ านบาท ตามลําดับ และ WHAPF มี
รายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม จํานวน 613.92 ล้ านบาท 704.19
ล้ านบาท และ 691.12 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
, , ในปี 2557 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมจํานวน 79.61 ล้ านบาท โดยมาจาก
รายการกําไรสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนทังจํ
, านวน ในปี 2558 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีรายการ
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวมจํานวน 217.72 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนจํานวน 217.57 ล้ านบาท และสําหรับปี 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวม
จํานวน 240.48 ล้ านบาท โดยมาจากรายการขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนทังจํ
, านวน ทําให้ WHAPF มี
สินทรัพย์สทุ ธิเพิมขึ ,นจากการดําเนินงานระหว่างปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม จํานวน 693.53 ล้ านบาท 486.47 ล้ าน
บาท และ 450.65 ล้ านบาท ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559 WHAPF มีสินทรัพย์รวมจํานวน 11,039.61 ล้ านบาท 10,854.35 ล้ านบาท และ 10,716.29
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนตามราคายุติธรรมจํานวน 10,729.01 ล้ านบาท 9,782.37 ล้ านบาท และ
10,066.03 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 97.19 ร้ อยละ 90.12 และร้ อยละ 93.93 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดับ
ทังนี
, , เงินลงทุนตามราคายุติธรรมของ WHAPF ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559 ประกอบด้ วย 1) เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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จํานวน 13 โครงการ 14 โครงการ และ 14 โครงการ ตามลําดับ ซึงมีมูลค่ายุติธรรม 9,982.97 ล้ านบาท 9,782.37 ล้ านบาท
9,542.00 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.05 ร้ อยละ 100.00 และร้ อยละ 94.79 ของเงินลงทุนตามราคายุติธรรมในแต่
ละปี ตามลําดับ และ 2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 และ 2559 จํานวน 746.03 ล้ านบาท และ 524.03
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.95 ร้ อยละ และร้ อยละ 5.21 ของเงินลงทุนตามราคายุติธรรมในแต่ละปี ตามลําดับ
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559 WHAPF มีหนี ,สินรวมจํานวน 1,241.32 ล้ านบาท 1,253.22 ล้ านบาท และ 1,259.31
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี ,สินหลักได้ แก่ 1) เงินกู้ยืม ซึงมีจํานวนเท่ากันในแต่ละปี คือ 580.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
46.72 ร้ อยละ 46.28 ร้ อยละ 46.06 ของหนี ,สินรวมในแต่ละปี ตามลําดับ 2) เงินมัดจํารับจากลูกค้ าจํานวน 458.99 ล้ านบาท
461.12 ล้ านบาท และ 450.90 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36.98 ร้ อยละ 36.79 และร้ อยละ 35.81 ของหนี ,สิน
รวมในแต่ละปี ตามลําดับ และ 3) รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ าจํานวน 174.70 ล้ านบาท 171.82 ล้ านบาท และ
189.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.07 ร้ อยละ 13.71 และร้ อยละ 15.03 ของหนี ,สินรวมในแต่ละปี ตามลําดับ
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 – 2559 WHAPF มีสินทรัพย์สทุ ธิจํานวน 9,798.30 ล้ านบาท 9,601.13 ล้ านบาท และ 9,456.98
ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง ประกอบด้ วย 1) ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงมีจํานวนเท่ากันในแต่ละปี คือ 9,307.83 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.99 ร้ อยละ 96.95 และร้ อยละ 98.42 ของสินทรัพย์สทุ ธิในแต่ละปี ตามลําดับ และ 2) กําไรสะสมจํานวน
490.47 ล้ านบาท 293.31 ล้ านบาท และ 149.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.01 ร้ อยละ 3.05 และร้ อยละ 1.58 ของ
สินทรัพย์สทุ ธิในแต่ละปี ตามลําดับ
สภาพคล่ อง
สําหรับปี 2557 – 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 455.70 ล้ าน
บาท เพิมขึ ,นสุทธิจํานวน 724.52 ล้ านบาท และลดลงสุทธิจํานวน 417.23 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
, , ในปี 2557 สิ ,นสุดวันที 31
กรกฎาคม WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,533.26 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ,อ
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4,589.52 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 4,077.56 ล้ านบาท ซึง มีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนจํา นวน 4,055.83 ล้ านบาท และเงินสดรับ
จากเงินกู้ยืมจํานวน 580.00 ล้ านบาท ขณะทีมีเงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 496.39 ล้ านบาท
ในปี 2558 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,408.44 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากระยะยาวจํานวน 754.84 ล้ านบาท การ
เพิมขึ ,นในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนินงานสําหรับปี จํานวน 486.47 ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่
ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุนจํานวน 217.57 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 683.92 ล้ านบาท ซึง มีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 683.64 ล้ านบาท
สําหรับปี 2559 สิ ,นสุดวันที 31 กรกฎาคม WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 177.57 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ ,นของสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนินงานสําหรับปี จํานวน 450.65 ล้ านบาท และรายการปรับ
กระทบให้ เป็ นเงินสดจาก ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุนจํานวน 240.48 ล้ านบาท ขณะทีมีเงินสดจ่ายสุทธิ
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จากการลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากระยะยาวจํานวน 523.55 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHAPF มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 594.80 ล้ านบาท ซึง มาจากการจ่ายเงินปั นผลทังจํ
, านวน
4.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนืองจากรายได้ ของ WHAPF มาจากรายได้ ค่าเช่าและบริ การในธุรกิจให้ เช่าและบริ การคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า
ดังนัน, การดําเนินธุรกิจของ WHAPF จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่า
และคลังสินค้ าให้ เช่า ทังนี
, , ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 4. ของรายงานฉบับนี ,
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เอกสารแนบ 3 สรุ ปข้ อมูลทรัพย์ สินของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึง WHART ประสงค์
จะเข้ าลงทุน และรายงานประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ข้ อมูลทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนเพิมเติม และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวซึงจัดทํา
โดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
(“GRAND”) และบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ,
(1)

โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิ การเช่าทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 106329 (บางส่วน) และ140154) เนื ,อที 50 – 0 –
สินทรัพย์
46.25 ไร่ กําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน พร้ อมคํามัน ของ WHA
ทีให้ สทิ ธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
o สิท ธิ การเช่ า อาคารคลังสิน ค้ า และสํานัก งาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื น, ที เ ช่า อาคาร รวม
ประมาณ 47,253.00* ตร.ม. และพืน, ทีเ ช่า หลังคา (สํา หรั บติ ดตัง, แผงโซล่า ร์ เ ซลล์) รวม
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน, ทีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร**
พร้ อมสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ ของโครงการ กําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
หมายเหตุ * ทังนี
, , พื ,นทีทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยู่ทีประมาณ 47,221.00 ตร.ม.
เนื อ งจากการต่อรองทางการค้ าในการทําสัญ ญาเช่า นอกจากนี , พื น, ทีเช่าในบาง
อาคารมีการตกลงในเงือนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทําให้ เกิดความ
แตกต่างระหว่า งพื น, ทีเ ช่าอาคารและพื น, ที เช่า ตามสัญ ญา โดยการประเมินราคา
ทรัพย์สินคํานวณจากพื ,นทีเช่าตามสัญญา คือ 47,221.00 ตร.ม.
** พื ,นทีดงั กล่าวเป็ นพื ,นทีทีผ้ เู ช่ารายหนึงในโครงการมีสิทธิใช้ เป็ นลานจอดรถ เนืองจาก
การต่อรองทางการค้ าในการทําสัญญาเช่า ทังนี
, , ในการประเมินราคาทรั พย์สินจึงไม่
รวมคํานวณพื ,นทีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.นี ,
พืน4 ทีเช่ า
อาคาร
ผู้เช่ าปั จจุบัน
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
A1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
4,637.00
30 กันยายน 2563
A2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
4,094.00
30 กันยายน 2563
B1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
5,073.00
30 กันยายน 2563
B2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,517.00
30 กันยายน 2563
C1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,767.00
30 กันยายน 2563
C2 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
3,373.00
30 กันยายน 2563
1
D1 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด
4,592.00
30 มิถนุ ายน 2568
D2 บริ ษัท คราวน์ เวิลด์ไวด์ จํากัด
2,443.00
28 กุมภาพันธ์ 25612
E1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
2,929.00
29 กุมภาพันธ์ 2563
E1 บริ ษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จํากัด
1,598.00
31 ธันวาคม 25603
,
้ เช่า
11,198.00
E1/ E2 อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
-4
รวม
47,221.00
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หลังคา อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
หมายเหตุ

1

2

3

4

5

สถานะของ
สินทรัพย์

37,303.80

-5

ผู้เช่าเป็ นบริ ษัทย่อ ยของ WHA โดย WHA ถื อ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.99 และ
ข้ อมูลจาก WHREM ระบุภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่า 2
ครัง, ๆ ละ 8 และ 9 ปี ตามลําดับ
ภายหลังสิน, สุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญ ญาเช่าต่อไปอี กเป็ นระยะเวลา 3 ปี
โดยมี เ งื อ นไขตามที คู่สัญ ญาได้ ร่ ว มกัน ตกลงไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ฉบับ ลงวัน ที 18
มิถนุ ายน 2557
หากครบกํ าหนดอายุการเช่าวันที 31 ธันวาคม 2560 ผู้เช่าในอาคาร E1 ไม่เช่า
อาคาร E1 ต่อ หรื ออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพือต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่
ชําระค่าเช่า WHA จะชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกําหนดอายุ
การเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชําระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 3
ปี นบั แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นับ
แต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART
กับ WHA
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับหลังคาทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี
นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง
WHART กับ WHA เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่า
หลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีเหลือของ 25 ปี นอกจากนี ,
WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ในอันทีจะเช่า
หลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการเช่าและอัตราค่าเช่าไม่ตํากว่า
ที WHA ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่า
อัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่ WHART (ถ้ ามี)

o กรรมสิทธิ]ในเครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และ
จําเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสาํ นักงาน และพื ,นทีรับส่งสินค้ า
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 2 – 3 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเลียบคลองส่งนํ ,าชลหารพิจิตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ าง
ประมาณ 20.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินที
ประเมินมูลค่า ได้ แก่ ซอยไม่มีชือ ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 8.00 เมตร
สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 76.28 และพื ,นทีหลังคายังไม่มีผ้ ู
เช่า ทังนี
, , WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที WHART เข้ า ลงทุน สํ าหรั บพื น, ที เช่ าอาคารคลัง สินค้ าและ
สํานักงาน และ 25 ปี สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ต่อไป นอกจากนี ,ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว WHART จะให้ สิทธิ แก่ WHA
และ/หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA ในอันทีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ตํากว่า
อัตราค่าเช่าที WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART ณ ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํา
กว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมาให้ แก่ WHART (ถ้ ามี) ซึง เมือ WHA และ/หรื อบุคคลที
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ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]
ภาระผูกพัน
เงือนไขอืน
เกียวกับ
สินทรัพย์

:

:
:
:

เกียวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ น
แล้ ว หน้ าทีการชําระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง
ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHA
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o WHA ให้ คํามัน แก่ WHART ในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินที WHART เข้ าลงทุนได้ อีก 30 ปี
โดยมีคา่ เช่าจํานวน 100.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนทีเกียวข้ อง ซึงจะชําระต่อเมือ
มีการต่อสัญญาเช่า) นอกจากนี , เพือเป็ นการลดความเสีย งที WHART อาจไม่สามารถใช้ สทิ ธิ
ในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว WHART จะกําหนดเงือนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สินให้
WHA ให้ คํารับรองในการไม่จําหน่ายจ่ายหรื อโอนกรรมสิทธิ] ในทรัพย์สินที WHART จะเข้ า
ลงทุน และให้ WHA นําทรัพย์สินทีจะให้ เช่ามาจํานองกับ WHART เพือเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาของ WHA ผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ ในกรณีหาก WHA เจ้ าของ
ทรัพย์สินผิดสัญญาหรื อเข้ าสู่กระบวนการล้ มละลาย โดยWHA ยิมยอมให้ นําทรัพย์สินที
WHART จะเข้ าลงทุนบางส่วนมาจํานอง ได้ แก่ ทีดิน1 โฉนด (โฉนดเลขที 140154) เนื ,อที 34
– 1 – 37.2 ไร่ และอาคารจํานวน 5 อาคาร ทังนี
, , WHART ไม่รับการจํานองทีดินโฉนดเลขที
106329 เนืองจากมีสิงปลูกสร้ างที WHART ไม่ได้ เข้ าลงทุนอยู่บนโฉนดเดียวกัน ซึง WHA
เจ้ าของทรั พ ย์ สินไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดทีดินเพือจํ า นองทีดิ นเฉพาะส่ว นทีมีอ าคารที
WHART เข้ าลงทุนตังอยู
, ่ได้ เนืองจากข้ อจํากัดทางกฎหมาย เช่น ระยะห่างระหว่างอาคาร
ประกอบกับการจํานองทางกฎหมายนันไม่
, สามารถจํานองทีดินบางส่วนได้
o เนืองจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 3 มีระบบดับเพลิงที
เชือมต่อกับเครื องปั มนํ ,าดับเพลิง (Fire Pump) ซึง WHA เป็ นเจ้ าของ และมิได้ โอนให้ แก่
WHART ดังนัน, ในเวลาที WHART เข้ าลงทุน WHART จะขอให้ WHA ยังคงเชือมต่อเครื อง
ปั มนํ ,าดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบดับเพลิงใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1,209.00
1,111.00

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด
หมายเหตุ การประเมินราคาทรัพย์สินคํานวณจากพื ,นทีเช่าตามสัญญา 47,221 ตร.ม. และไม่รวมพื ,นทีลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.
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(2)

โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2
ตังสิ
, นทรัพย์ : หมูท่ ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน และอาคารโรงงาน จํานวน 2 หลัง (อาคาร C
สินทรัพย์
และ M) ขนาดพื ,นทีเช่ารวมประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร

ผู้เช่ าปั จจุบัน

C1
C2
M

บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
,
้ เช่า
บริ ษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีดนิ
Rack
อาคาร M
Forklift บริ ษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ

1

2

3

4

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
5,756.00
1,748.56
6,595.00
14,099.56
1,922.00
3,000 อัน
5 คัน

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
30 มิถนุ ายน 25681
-2
31 มกราคม 25633
30 มิถนุ ายน 25684
31 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563

ผู้เช่าเป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA โดย WHA ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.33 และข้ อมูล
จาก WHREM ระบุภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่า 2 ครัง, ๆ ละ 8
และ 9 ปี ตามลําดับ
WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับอาคารทีไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 3 ปี นบั แต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน ตามเงือนไขของสัญญาตกลงกระทําการระหว่าง WHART กับ WHA
ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
เงือนไขตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่าฉบับลงวันที 15 มิถนุ ายน 2558
ผู้เช่าทําสัญญาเช่าทีดนิ ดังกล่าวจาก WHAPF ซึง เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าทีดนิ ดังกล่าว

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
: o ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และพื ,นทีรับส่ง
สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 5 ปี
o ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรัตน ขนาด 12 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้ างประมาณ 80.00 เมตร
สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สินทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนน
ภายในโครงการ ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 12.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ น
ทางภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังภาระติ
,
ดพันในอสังหาริ มทรัพย์และทางส่วนบุคคล (ภาระจํายอม)
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ร้ อยละ 87.60 ทังนี
, , WHART จะขอให้
WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที
WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: o WHAPF เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าช่วงทีดิน ซึงรับโอนจาก WHA ทีเป็ นผู้มีสิทธิในการเช่าช่วง
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ภาระผูกพัน

ทีดินดังกล่าว (รายละเอียดเจ้ าของทิดินและสัญญาเช่าทีดินอันเป็ นทีตงโครงการ
ั,
WHA บาง
นาตราด กม.19 ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี ,) ทังนี
, , WHAPF ตกลงให้ สิทธิ
แก่ WHA รวมถึงผู้เช่าอาคารคลังสินค้ า C และ M จาก WHA ในการใช้ ประโยชน์ทีดินทีเป็ น
ทีตงของอาคารคลั
ั,
งสินค้ า C และ M ซึง WHAPF ไม่ได้ เข้ าลงทุนดังกล่าว รวมถึงการร่ วมใช้
ถนนส่วนกลางและทางเข้ าออกคลังสินค้ าดังกล่าว โดย WHA ในฐานะเจ้ าของอาคาร
คลังสินค้ าดังกล่าวร่วมแบ่งค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาถนนส่วนกลางเป็ นจํานวน 200,000
บาทต่อปี ดังนัน, เมือ WHART รับโอนทรัพย์สนิ และภาระจาก WHAPF แล้ ว WHART จะเป็ น
ผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงในทีดินดังกล่าว และจะมีการทําบันทึกยกเลิกการชําระเงินค่าใช้ ทีดินซึง
WHA ได้ ทําไว้ กบั WHAPF
o สิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของ WHA
: ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

โครงการ WHA บางนาตราด กม.19
Phase 2 (อาคาร C และ M)

วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

(3)

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
286.00
284.00

โครงการ WHA ลําลูกกา
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที 1346 (บางส่วน)) เนื ,อทีร วม 12 – 2 – 50.50 ไร่
o กรรมสิทธิ] ในอาคารโรงงาน และสํานักงาน ขนาดพื ,นทีเช่าอาคาร รวมประมาณ 8,045.64
สินทรัพย์
ตร.ม. และพื ,นทีเช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 4,124.00 ตร.ม. ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
อาคาร
1

ผู้เช่ าปั จจุบัน

พืน4 ทีเช่ า
(ตร.ม.)
2,269.93

วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า

30 เมษายน 2562 *
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม แวนเทค
(ประเทศไทย) จํากัด
2
5,775.71
30 เมษายน 2562 *
บริ ษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์ วสิ จํากัด
รวม
8,045.64
ลาน บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม แวนเทค
4,124.00
30 เมษายน 2562 *
จอดรถ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ * ผู้เช่าให้ คํามันทีจะเช่าทรั พย์ ดงั กล่าวต่อไปอี กเป็ น 3 คราวๆ ละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี
ตามลํ า ดับ เมื อ ระยะเวลาการเช่ าแต่ล ะคราวสิน, สุด ลง โดยมี เงื อ นไขตามทีคู่สัญ ญาได้
ร่ วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 1 มีนาคม 2559

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการรองรับการแปลงสภาพ WHAPF
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สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

ภาระผูกพัน

: o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงานประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
พื ,นทีรับส่งสินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร
ประมาณ 2 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนเลียบคลองเก้ า (ปท.3028) ขนาด 2 ช่อง
จราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 6 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00 อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที
WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ,นทีอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงานทียงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบ
เต็มจํานวนพื ,นที WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ ู
เช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ า
ทํากับ WHA ต่อไป
: ตังอยู
, ่ในพื ,นที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า ”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตงทรั
ั , พย์สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริ เวณนี ,
: ทีดินและสิง ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด (“WHAVH”)
ซึงเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม WHA โดย WHA ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 (ข้ อมูล ณ วันที 29
เมษายน 2559)
: o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o WHAVH ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงเพือขอถมดินลํ ,าแนวทีดินขนาดกว้ าง 2 เมตร ยาว 275 เมตร
ซึงเป็ นทีดินทีนายดวน บุญส่ง ได้ ทําการเช่าจากนายสถาพร เพชรทองคํา โดย WHAVH
ชําระค่าตอบแทนให้ แก่นายดวน บุญส่ง ในอัตราปี ละ 7,000 บาท ระยะเวลาเช่าจนกว่าจะ
สิ ,นสุดสัญญาเช่าระหว่างนายสถาพร เพชรทองคํา และนายดวน บุญส่ง หรื อเมือนายสถาพร
เพชรทองคํา โอนกรรมสิทธิ] ทีดินไปยังผู้อืน อย่างไรก็ดี WHART จะไม่เข้ ารับโอนสิทธิ และ
หน้ าที ต ามบันทึกดัง กล่า ว เนื อ งจากการกระทํ าการหรื อ ไม่ก ระทํ าการตามบันทึก ตกลง
ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของ WHART แต่อย่างใด

ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ WHA ลําลูกกา โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ WHA ลําลูกกา

(4)

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
534.00
585.00

โครงการ Omada
ทีตงสิ
ั , นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี , ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 34269 และ 39798) เนื ,อทีร วม 25 – 3 – 32.40 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํา นัก งาน ขนาดพื น, ที เ ช่ า อาคาร เฟส 1 รวมประมาณ
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16,469.00* ตร.ม. โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ,
หมายเหตุ * ทังนี
, , พืน, ทีทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้ เช่าปั จจุบันอยู่ทีประมาณ 15,568.79 ตร.ม.
เนืองจากการต่อรองทางการค้ าในการทําสัญญาเช่า นอกจากนี , พื ,นทีเช่าในบางอาคารมีการตกลง
ในเงือนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทําให้ เกิดความแตกต่างระหว่างพื ,นทีเช่าอาคาร
และพื น, ทีเช่ าตามสัญญา โดยการประเมิ นราคาทรั พย์ สิน คํานวณจากพื น, ทีเ ช่าตามสัญญา คื อ
15,568.79 ตร.ม.
พืน4 ทีเช่ า
อาคาร
ผู้เช่ าปั จจุบัน
วันสิน4 สุดสัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
1
บริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) 15,568.79 31 พฤษภาคม 2579 *
จํากัด
หมายเหตุ * ภายหลังสิ ,นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ 2 ครัง, ๆ ละ 10 ปี โดยมีเงือนไข
ตามทีคสู่ ญ
ั ญาได้ ร่วมกันตกลงไว้ ในสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 7 สิงหาคม 2559

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ]

:

ภาระผูกพัน

:

:

o กรรมสิทธิ] ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการดังกล่าว
o ภายในอาคารโรงงานและสํานักงานประกอบด้ วย พื ,นทีจดั วางสินค้ า พื ,นทีสํานักงาน และ
ห้ องควบคุมระบบต่างๆ พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุ
อาคารประมาณ 2 ปี
o ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า ได้ แก่ ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , ขนาด
2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้ างประมาณ 8 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางภายใต้ การจัดสรร
o ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ,นทีอาคารโรงงานและสํานักงาน ร้ อยละ 100.00 อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที
WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ,นทีอาคารโรงงาน และสํานักงานทียงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็ม
จํานวนพื ,นที WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับพื ,นทีทียงั ไม่มีผ้ เู ช่า
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ
WHA ต่อไป
ตัง, อยู่น อกเขตบัง คับ ใช้ ก ฎกระทรวงตามพระราชบัญ ญั ติ ผัง เมื อ งรวม ปั จ จุ บัน บริ เ วณที ตัง,
ทรั พย์ สินยังไม่มีโครงการพัฒนาของรัฐทีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดิน
บริ เวณนี ,
ทีดินและสิงปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ]ของบริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“WAA”) ซึง
เป็ นบริ ษัทในกลุม่ WHA โดย WHA ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 (ข้ อมูล ณ วันที 29 เมษายน
2559)
o ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชือทีปรากฏในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
o ตามสัญญาเช่า ภายหลังครบการเช่าปี ที 3 ผู้เช่ามีสิทธิเลือกในการซื ,อทรัพย์สินทีเช่า (PreEmptive Right to Buy Leased Property) โดยแจ้ งข้ อเสนอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยหลังจากได้ รับแจ้ งข้ อเสนอ ผู้ให้ เช่าจะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกซึง มิใช่บคุ คลที
เป็ นคูแ่ ข่งหรื อมีความเกียวข้ องกับคู่แข่งของผู้เช่าเสนอราคาซื ,อทรัพย์สินด้ วย ทังนี
, , ราคาทีผ้ ู
เช่ า จะซื อ, ทรั พ ย์ สิ น จากผู้ ให้ เช่ า จะเป็ นราคาใดราคาหนึ ง ที สูง กว่ า ระหว่ า งราคาที มี
บุคคลภายนอกเสนอให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อสัง หาริ มทรั พย์ อิ สระสองราย (แต่ละรายแต่ง ตัง, โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย) ทีได้ รับ ความ
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เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อราคาทีเท่ากับต้ นทุนทังหมดของผู
,
้ ให้ เช่าทีได้ ลงทุนไปใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าบวกด้ วยร้ อยละ 10 ของต้ นทุนดังกล่าว
o การลงทุนของ WHART ในโครงการ Omada WHART จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่า
ฉบับเดิมระหว่าง WAA และบริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด (“ผู้เช่า”) ซึง
WAA ได้ ตกลงยินยอมให้ ผ้ ูเช่าสามารถดําเนินการก่อสร้ างอาคารบนทีดินทีเช่าหรื อต่อเติ ม
ทรัพย์สินทีเช่าเพือใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าเพื อขยายพื ,นทีคลังสินค้ าเพิมเติมในบริ เวณ
ทีดินทีเช่าซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย โดยผู้เช่าอาจให้ WHA เป็ นผู้ก่อสร้ าง
และต่อเติมและให้ ผ้ เู ช่าเช่าอาคารและส่วนต่อเติมดังกล่าวก็ได้ อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและ
ส่วนต่อเติมนันจะไม่
,
ถือเป็ นส่วนควบของทีดินซึงเป็ นทรัพย์สินทีจะซื ,อจะขาย ดังนัน, WHART
รับโอนทรัพย์สนิ ในโครงการดังกล่าวมาแล้ ว จะผูกพันตามเงือนไขดังกล่าว อย่างไรก็ดี และเมือ
การก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ WHART อาจจะพิจารณาเข้ าลงทุนเพิมเติมในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติม
และส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าทีก่อสร้ างดังกล่าวในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้ าลงทุน
เพิมเติมนัน, WHART จะคํานึงถึงประโยชน์ของ WHART เป็ นสําคัญ ทังนี
, , การลงทุนเพิมเติมใน
อาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคารคลังสินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นอกจากนี , หาก WHART ปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิมเติม
ดังกล่าว ผู้เช่ายังจะสามารถใช้ ประโยชน์ในอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคาร
คลังสินค้ าทีก่อสร้ างเพิมเติมได้ ทังนี
, , เมือครบอายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมือมีการเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ามีหน้ าทีรือ, ถอนอาคารทีก่อสร้ างเพิมเติมและส่วนต่อเติมอาคาร/สิง
ปลูกสร้ างและทําทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ อยูใ่ นสภาพเดิมก่อนการส่งมอบ
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของโครงการ Omada โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สิน
โครงการ Omada

วิธีการประเมิน
วิธีคดิ จากรายได้ แบบ
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด

ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60 ประเมิน ณ วันที 1 มี.ค. 60
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
889.00
881.00

สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง4 ที 3 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
GRAND และ BKKPA มีหลักเกณฑ์การประเมินเพือทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน
ทังสองรายทํ
,
าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการ ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
, , ผู้ประเมินทังสองรายเห็
,
นว่าวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิด
ลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึงได้ คํานึงถึงความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสํานักงานในการสร้ างกระแส
รายได้ ในอนาคต สามารถนํามาใช้ กําหนดมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้ โดยผู้ประเมินทังสองรายจั
,
ดทําประมาณการกระแสเงินสด โดย
พิจารณาจากประมาณการรายได้ ของทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึ ,น เพือหา
กระแสเงินสดสุทธิในแต่ละงวด/ปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปี ที
สิ ,นสุดการคาดการณ์กรณีทีมีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความเสีย ง ความมัน คงของกระแส
รายได้ และอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน หักลบด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขายทรัพย์ สิน แล้ วคิด
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ส่วนลดของกระแสเงินสดสุทธิในประมาณการแต่ละปี และรายได้ สทุ ธิ จากการขายทรัพย์สิน ณ ปี สิ ,นสุดการคาดการณ์ กลับเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพือทําการหามูลค่าของทรัพย์สินของกลุม่ WHA ณ วันทีคาดว่า
WHART จะเข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2560) ทังนี
, , ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้ประเมินทังสองรายได้
,
พิจารณาและวิเคราะห์
ถึงปั จจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาวะแข่งขัน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ของทรัพย์สนิ ทีประเมินมูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ มทังในปั
, จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยทีมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินทีประเมิน (รายละเอียดสมมติฐานในการประเมินทรัพย์สินของกลุ่ม WHA แต่ละรายการ ซึงจัดทําโดย GRAND และ
BKKPA ปรากฏอยูใ่ นส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ,)
สรุ ปราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ตามวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ราคาประเมิน ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (1 ธ.ค. 60)
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย BKKPA
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
ยอดถ้ วน (ล้ านบาท)
1 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.3
1,209.00
1,111.00
2 โครงการ WHA บางนาตราด กม.19 Phase 2
286.00
284.00
3 โครงการ WHA ลําลูกกา
534.00
585.00
4 โครงการ Omada
889.00
881.00
รวม
2,918.00
2,861.00
หมายเหตุ GRAND และ BKKPAจัดทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ณ วันที 1 มีนาคม 2560
ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ทีจดั ทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนเพิมเติมจํานวน 4 รายการ ทีจดั ทําโดย GRAND
และ BKKPA ซึง ผู้ประเมินราคาอิสระทัง, 2 ราย เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
มูลค่าเช่นเดียวกันนัน, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็ นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิด
รายได้ จากตัวทรัพย์สนิ เอง ภายใต้ สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั , การเปลียนแปลงขึ ,นลงตามภาวะตลาด ซึง
สอดคล้ องกับสภาพของสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ ปั จจุบนั ทีเป็ นอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสินทรัพย์ให้ เช่า
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สารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ
พรีเมียม โกรท และการทํารายการทีเกียวโยงกันของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ )
1. การลงทุนในทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
1.1. วันทีทํารายการ

: ภายหลังจากทีได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ใน
เรื องทีเกียวข้ อง และกองทรัสต์ได้ ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่เ พื อ รองรั บ การแปลงสภาพกองทุน รวม WHAPF แล้ ว เสร็ จ และ
คู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ องกับ
การได้ มาซึง ทรัพย์สนิ เพิมเติมของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

1.2. คูก่ รณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: 1) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ("WHA") และบุคคลที
เกียวโยงกันกับ WHA
2) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ ,ง”)
3) บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”)
4) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด (“WHA Infonite”) ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยที WHA ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 89.99 และ
5) บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด (“Genesis”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยที
WHA ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 33.33
รวมเรี ยกว่า (“WHA Group”) ซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิมเติม โดยดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ,ง และ แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์
เป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA
WHA มีความสัมพันธ์ กับกองทรั สต์โ ดยเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
เรี ยล เอสเตท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึง เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง ของกองทรัสต์ รวมถึงเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์

1.3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล
ทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

: WHA มีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายใหญ่ รายหนึงของกองทรั สต์
เป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ที ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม และเป็ นผู้ที ก องทรั ส ต์
ประสงค์จะแต่งตังให้
, เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิมเติมภายหลังการได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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1.4. ลักษณะทัว ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ โดยการรับโอน
กรรมสิทธิ] และสิทธิการเช่าในทีดิน กรรมสิทธิ] และสิทธิการเช่าในสิงปลูกสร้ าง
อาคารคลังสินค้ า อาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน และกรรมสิทธิ] ใ น
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ องของ
() โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
() โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
(อาคาร C และอาคาร M)
(j) โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) และ
() โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
จาก WHA Group มี มูล ค่ า รวมไม่ เ กิ น 3,090,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูล ค่ า เพิ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวม
ตลอดจนค่า ธรรมเนีย มและค่า ใช้ จ่า ยอืน ๆ ทีเ กี ย วข้ อง) นอกจากนี , สําหรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์
WHART จะมี สิ ท ธิ ต่ อ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น อี ก 30 ปี ซึ ง มี ค่ า เช่ า สํ า หรั บ
ระยะเวลาการเช่าทีตอ่ อายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ชําระเมือมีการต่อสัญญา
เช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง) โดยมูลค่า
ของสินทรัพย์ทีจะลงทุนดังกล่าวได้ รวมรายการทีเกียวโยงกับ WHA Group ที
เป็ นส่วนประกอบของมูลค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว ดังต่อไปนี ,
) WHA เจ้ าของกรรมสิทธิ]ในทีดินและสิงปลูกสร้ างโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จะจํานองสิง ปลูกสร้ าง และทีดินพร้ อม
สิง ปลูกสร้ างในโครงการดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART
2) เนืองจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิต ร กม. 3) มีร ะบบดับ เพลิง ทีเชื อมต่อกับ เครื องปั มนํ า,
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึง WHA เป็ นเจ้ าของ และ มิได้ โอนให้ แก่กองทรัสต์
WHART ดังนัน, ในเวลาที กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ยังคงเชือมต่อเครื องปั มนํ ,าดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบดับเพลิง
ั ญาเช่าทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง
ใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้ สญ
3) กองทรัสต์จะได้ รับรายได้ คา่ เช่าและบริ การ และเงินประกันการเช่าและการ
บริ การจาก WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการ WHA จะชําระเงินค่าเช่า
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพ ในส่วนพื ,นทีเช่าอาคาร
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คลังสินค้ าและสํานักงาน และพืน, ทีเช่าหลังคาทีไม่มีผ้ ู เช่า ณ วันทีเข้ าลงทุน
รวมถึงชําระค่านํ ,า ค่าไฟ ค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆใน
ส่วนทีเกียวข้ อง ตามเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการ
4) กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีเพือเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าพืน, ทีอ าคาร D1 ของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กับ WHA Infonite ซึงคาดว่า WHA
Infonite จะเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ กับ WHA ก่อนทีกองทรัสต์จะ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ภายหลังการแปลงสภาพ กองทรั สต์จะเข้ าทํา
สัญญาโอนสิทธิ และหน้ าทีจะภายหลังการลงทุนเพิมเติม ภายหลังการแปลง
สภาพ
5) กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีเพือเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าพื ,นทีอาคาร C ของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) กับ
Genesis ซึง คาดว่า Genesis จะเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ กับ WHA
ก่อนทีก องทรั สต์ จะเข้ า ลงทุน ในทรั พย์ สินเพิม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ
กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีให้ แก่ภายหลังการลงทุนเพิมเติม
ภายหลังการแปลงสภาพ
นอกจากนี , กองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การแต่ ง ตั ง, WHA
ให้ เป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
1.5. รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีจะ
ลงทุนเพิมเติม

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
ตัง4 อยู่ท ตี าํ บลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) สิ ท ธิ ก ารเช่ า บางส่ ว นในที ดิ น รวม 2 โฉนด (โฉนดที ดิ น เลขที
106329 และ 140154) โดยมีเนือ, ทีเช่าประมาณ 50 ไร่ 46.25
ตารางวา1 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
,
วันทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ
พร้ อมคํามัน ของ WHA ทีให้ สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี
(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานในโครงการ WHA

1

ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
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Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จํานวน 5 หลัง
ขนาดพื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร2 พื ,นที
เช่าหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื ,นทีเช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร3 พร้ อมสิงปลูกสร้ างและ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคารจาก WHA มี
กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
, วนั ทีกองทรัสต์ WHART
ลงทุนเพิมเติมภายหลังการแปลงสภาพ พร้ อมคํามัน ของ WHA ที
ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ค) กรรมสิ ท ธิ] ใ นเครื อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบ ในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื น ที เ กี ย วข้ อง เกี ย วเนื อ ง และจํ า เป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ ข องที ดิ น และอาคารคลัง สิน ค้ า และสํา นัก งานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา–ตราด กม.
19) ตัง4 อยู่ท ตี าํ บลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) กรรมสิทธิ]ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) จํ านวน 2 หลัง ขนาดพืน, ทีเช่าอาคารรวมประมาณ
14,099.56 ตารางเมตร
(ข) กรรมสิทธิ]ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C
และอาคาร M)
(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ตัง4 อยู่ท ีตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดี
มี พืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่า
ในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคา
ทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)
3
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไร
ก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่
รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี *
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(ก)

กรรมสิทธิ]ในทีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที 1346) เนื ,อทีดิน 12
ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา4

(ข)

กรรมสิท ธิ] ใ นอาคารโรงงาน ห้ องเย็ น และสํานักงานโครงการ
WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่า
อาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร พื ,นทีเช่าลานจอดรถ
ประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร

(ค)

กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดิ น และอาคาร เครื องมื อ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื น ที เ กี ย วข้ อง เกี ย วเนื อ ง และจํ า เป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสํานักงาน
ของโครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

(4) โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง) ตัง4 อยู่ในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี 4 ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(ก)

กรรมสิทธิ]ในทีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที 34269, 39798) เนื ,อทีดิน
ตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา5

(ข)

กรรมสิ ท ธิ] ใ นอาคารโรงงานและสํา นัก งานโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลัง ขนาดพื ,นทีเช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร6

(ค)

กรรมสิทธิ]ในสิง ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของทีดินและอาคารโรงงานและสํานักงานของโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง)

ทรัพย์สินทีจะลงทุนตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพื ,นทีโดยสรุ ป

4

เนือ* ที ดินดังกล่าวเป็ นเนือ* ทีด ิ นบางส่วนของเนือ* ที ดินทัง* หมดตามที ปรากฏในโฉนดทีด ิ น ปัจจุบนั ที ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
ที ดินแปลงนีอ* ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ดิน
6
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ที
ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบาง
อาคารมี การตกลงในเงื อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่ าอาคารและพืน* ที เช่ าตามสัญญ า ทัง* นี *การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)
5
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ดังต่อไปนี ,
เนื ,อทีดินรวมประมาณ
(ส่วนทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา

พื ,นทีเช่าอาคารทังหมดในส่
,
วนที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

85,867.20 ตารางเมตร7

พื ,นทีเช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
,
วนที
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

6,464.00 ตารางเมตร8

พื ,นทีเช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
,
วนที 37,303.80 ตารางเมตร
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ
1.6. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง ตอบแทน

: รายการการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม ซึ ง มี มู ล ค่ า รวมไม่ เ กิ น
3,090,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที
เกียวข้ อง) โดยจะชําระทังจํ
, านวนในวันทีกองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติม นอกจากนี , สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก
30 ปี ซึงมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท
(ชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้ อง) โดยมูลค่าสินทรัพย์ทีจะลงทุนดังกล่าว ได้ คํานวณรวมรายการเกียว
โยงกันอืนๆ ดังต่อไปนี ,
1) WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานทีไม่มีผ้ เู ช่า
ในวันที ก องทรั สต์ เ ข้ า ลงทุน ในอัตราตารางเมตรละ 155 บาทต่อเดื อ น
สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
และในอัตราตารางเมตรละ 125 บาทต่อเดือนสําหรั บโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน

7

อย่างไรก็ ดีมีพื*นที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่ าปั จจุบันอยู่ทีประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื องจากการต่ อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่ า
นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่ อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา
ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
8
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไรก็
ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่
รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
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สําหรับพื ,นทีเช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 3) WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าในอัตราตารางเมตรละ 3
บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์จะ
เข้ าทํากับ WHA ต่อไป ทังนี
, , ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว
กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ
WHA ในอันทีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่า
เช่าไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าที WHA รับชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ
ขณะนันๆ
, และเท่ากับหรื อไม่ตํากว่าอัตราค่าเช่าทีมีผ้ เู ช่ารายอืนเสนอมา
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)
เมือ WHA และ/หรื อ บุคคลทีเกี ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิ ในการเช่า
หลังคาตามเงือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าทีการชําระ
ค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการเป็ นอันสิ ,นสุดลง
ทังนี
, , เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีกองทรัสต์ WHART จะ
เข้ าทํากับ WHA ต่อไป
2) WHA Infonite จะเช่าพื ,นทีอาคารรวม 4,592.00 ตารางเมตร ในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) เป็ นเวลา 8 ปี โดยมี
สิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าและบริ การ 2 ครัง, ละ 8 และ 9 ปี ตามลําดับ
WHA Infonite จะชําระค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 8 ทุกๆ
3 ปี 9
3) Genesis จะเช่าพื ,นทีอาคารรวม 5,756.00 ตารางเมตร ในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) เป็ นเวลา 8 ปี โดย
มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าและบริ การ 2 ครัง, ละ 8 และ 9 ปี ตามลําดับ
โดย Genesis จะชําระค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะปรับเพิมขึ ,นร้ อยละ 8 ทุกๆ

9

อ้างอิ งถึง Letter of Intent จากบริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ อิ นโฟนิ ท จํ ากัด (เดิ มชื อ WHA Infonite Holding Co., Ltd.) ถึง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํ ากัด (มหาชน)
เพือ การเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ลงวันที  19 กันยายน 2559 ทัง* นี * คู่สญ
ั ญาอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลง
รายละเอี ยดสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ซึ งอาจมี ข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent
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3 ปี 10
ในส่ว นของค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน, WHA จะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) จากกองทรั สต์
ซึง จะประกอบไปด้ วยค่า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึน, จริ ง รวมกับ อัตรากํ าไรที กํ า หนดไว้
แน่นอนรายปี ซึงอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกิ นอัตรา
ร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง, ทรั สต์ ทัง, นี , รายละเอียดเพิ มเติมจะเป็ นไปตามทีแสดงไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงาน
ก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอืนทีมิ
ได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อย
ละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์การคิดคํา นวณเช่นเดียวกันกับ
เกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุน
ครัง, แรก การลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 และการลงทุนเพิมเติมครั ง, ที 2 ของ
กองทรัสต์ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วย
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับกรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่
เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART (NAV)
รายการดัง กล่า วเข้ า ข่ า ยเป็ นการทํ า รายการที เ กี ย วโยงกัน ของกองทรั ส ต์
WHART กับบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ โดยมีขนาดรายการ
ตังแต่
, 20,000,000 บาท และเกิ นกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทรัสต์ ซึง ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
, สต์ของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจะต้ อง
ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม WHAPF และที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ั,
้ ถือหน่วย
ใน 4 ของจํ านวนหน่วยลงทุนหรื อ จํ านวนหน่วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
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คลังสิ นค้า ซึ งอาจมี ข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent
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ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอมติดงั กล่าว ต้ องมี ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อ ยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อย
กว่า กึ ง หนึง ของจํ า นวนผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน หรื อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ทัง, หมด ทัง, นี ,
จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมี หน่วย
ลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
หรื อ หน่ว ยทรั สต์ ที จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง, หมดของกองทุน รวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ทีจะลงทุน

: มูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม จะไม่ เ กิ น 3,090,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่ า เพิ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื นๆ ทีเ กี ยวข้ อง) นอกจากนี , สํา หรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์
WHART จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง มีคา่ เช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าทีตอ่ อายุอีกจํานวน 100 ล้ านบาท (ชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่
รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง) ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด และ บริ ษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด โดยทัง, 2 บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจะ
ลงทุนเพิมเติมโดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทังนี
, ,ราคาที
จะลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาทีได้ จากรายงานการประเมินค่า
ตําสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เกินร้ อยละ
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1.8. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง
ตอบแทน

: 1. มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุ น เพิ ม เติ ม ในครั ง, นี พ, ิ จ ารณาจากอัต รา
ผลตอบแทนการเช่า และราคาประเมิ นที ได้ รับจากรายงานประเมิ นค่า
ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย
2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์คํานวณโดยอ้ างอิงจากการประมาณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที เ กิ ด ขึ น, จริ ง ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์รวมกับกรอบอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่
เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

1.9. ประโยชน์ทีได้ รับจากการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติม

: ทําให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน คงเพิมขึ ,น อีก
ทังยั
, งช่วยกระจายความเสียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึงพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์ นอกจากนี ,การให้
เช่าพื ,นทีอาคารคลังสินค้ าให้ ผ้ ปู ระกอบการบริ การศูนย์ข้อมูล (Data Center) จะ
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ส่งผลให้ ผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน คง เนืองจากสัญญาเช่าและ
บริ การเป็ นสัญญาระยะยาว ช่วยลดความเสีย งในการหาผู้เช่า และเป็ นการเปิ ด
ตลาดผู้เช่าใหม่ให้ กบั กองทรัสต์ เนืองจากกองทรัสต์ไม่เคยมีผ้ เู ช่าในกลุม่ ธุรกิจนี ,
มาก่อน ซึง ในปั จจุบนั ธุรกิจ บริ การศูนย์ ข้อมูล (Data Center) กําลังเป็ นที
ต้ องการของตลาด อันเนืองมาจากวิถีธุรกิจในยุคดิจิตอล
1.10. แหล่งเงินทุนทีใ ช้ ในการลงทุน
ในทรัพย์สนิ เพิมเติม

: การกู้ยืมเงินเพิมเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300,000,000 บาท และเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สินทีรับโอนจากกองทุนรวม WHAPF
และของทรั พ ย์ สิน ที จ ะลงทุน เพิ ม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพจํ า นวนรวม
ประมาณ 250,000,000 บาท โดยรายละเอียด การกู้ยืมเงิ น และการใช้ เงิ น
ประกันการเช่าและการบริ การ เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพืออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ

1.11. การขออนุมตั ิทํารายการ

: การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู
,
้ ถือหน่วย
ลงทุนหรื อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ซึง
รายการนี อ, าจเข้ าข่ า ยเป็ นการกระทํ า ที เ ป็ นการขัด แย้ ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ ดังนัน, มติทีประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ อง
ไม่ มี เ สี ย งคั ด ค้ านเกิ น กว่ า 1 ใน 4 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ จํ า นว น
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
ทัง, นี , การนับคะแนนเสีย งของผู้ที มีสิทธิ ออกเสีย งทัง, หมดดังกล่า ว ผู้จัดการ
กองทรั สต์ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ทีมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื องทีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื องทีมีการขอมติเป็ นไปตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุม

1.12. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์
เกียวกับการตกลงเข้ าทํา
รายการ และเปรี ยบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การทํารายการกับบุคคลที
เกียวโยงกับบุคคลภายนอก

: 1. ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมภายหลัง
การแปลงสภาพนี ,เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของกองทรัสต์ เนืองจากการ
ลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึง
จะเพิมผลประโยชน์ให้ กบั กองทรัสต์ โดยมีโอกาสจะทําให้ รายได้ คา่ เช่าและ
ผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความมัน คงเพิมขึ ,น อีกทังยั
, งช่วยกระจาย
ความเสีย งของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการ
เพิ ม ความหลากหลายของแหล่ ง ที ม าของรายได้ อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่กองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรั สต์ต่อไป นอกจากนี ,ในการ
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กําหนดราคาสุดท้ ายทีกองทรัสต์จะซื ,อทรัพย์สนิ จะลงทุนเพิมเติมจาก WHA
Group กองทรัสต์จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินทีจดั ทําโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
และพิจารณาปั จจัยต่า งๆ ทีมีความเกี ยวข้ อง ผู้จัดการกองทรั สต์ มี
ความเห็ น ว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะลงทุ น เพิ ม เติ ม ซึ ง กํ า หนดไว้ ไม่ เ กิ น
3,090,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ที
เกี ย วข้ อ ง) และค่ า เช่ า สํ า หรั บ ระยะเวลาการเช่ า ที ต่อ อายุ ที ก องทรั ส ต์
WHART มีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี สําหรับโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) อีกจํานวน 100,000,000
ล้ านบาท (ซึงจะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) เป็ นราคาทีไม่สงู กว่าราคาที
ได้ จ ากรายงานการประเมินค่าตํา สุด ของอสัง หาริ มทรั พย์ ซึงได้ รับ จาก
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10 เป็ นราคาทีสมเหตุสมผล และอยู่
ในอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นนั , ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที WHA จะ
เรี ยกเก็ บจากกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ทําการเปรี ยบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีจะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์ กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อืน และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สํา หรั บ การบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ใ นปั จ จุบัน ผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ เ ห็ น ว่ า อั ต ราค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วมี ค วามเป็ นธรรมและ
สมเหตุส มผล และเนื อ งจาก WHA เป็ นเจ้ า ของและผู้บ ริ ห ารงานใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมมาตังแต่
, ต้น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึงใน
ประเทศไทยทีมีประสบการณ์ และความเชี ยวชํ านาญในการบริ หารงาน
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีกทังยั
, งมีความ
ชํานาญในการบริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ านต่างๆ ทีมีประสบการณ์
และมีประสิทธิ ภาพ WHA ถือว่าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีมีความ
เชี ย วชาญและประสบการณ์ พร้ อมทัง, มี ค วามคุ้ นเคยกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิมเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง, WHA เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม จึงเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไป
เพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของกองทรัสต์
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ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ใ ช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด คํ า นวณ
เช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ เ ก ณ ฑ์ ใ นก า รคํ า น ว ณค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง, แรกและการลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
และครั ง, ที 2 ของกองทรั สต์ WHART โดยค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับ กรอบอัตรา
กําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
อนึง ไม่มีกรรมการท่านใดของผู้จัดการกองทรั สต์ ทีเป็ นบุคคลที มีส่วนได้ เสีย
หรื อเป็ นบุคคลทีเกียวโยงในการขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ และการรับเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี ,
1.13. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทของบริ ษัทจัดการ
เกียวกับการตกลงเข้ าทํา
รายการ และเปรี ยบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การทํารายการกับบุคคลที
เกียวโยงกับบุคคลภายนอก

: บริ ษั ทจัดการมีความเห็ นว่าผู้ถื อหน่ว ยลงทุนควรพิ จารณาอนุมัติ การลงทุน
เพิมเติมในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมตามทีผ้ จู ดั การกองทรัสต์เสนอ เนืองจาก
เป็ นการลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ทีเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ WHART

1.14. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทของบริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การกองทรัสต์ที
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทของ
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การ
กองทรัสต์

: ไม่มี
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2. การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทํา
การสําหรับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมในครัง4 นี 4
2.1. วันทีทํารายการ

: ภายหลัง จากที ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
WHART

2.2. คูก่ รณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”) หรื อบุคคลทีเกียว
โยงกับ WHA

2.3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล : WHA มีสว่ นได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง ของกองทรัสต์เป็ น
เจ้ าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติ ม เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
ทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ และเป็ นผู้ทีกองทรัสต์ ประสงค์จะแต่งตัง, ให้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บทรั พย์ สินที กองทรั สต์ จะลงทุนเพิม เติมภายหลังการ
ได้ มาซึง ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
2.4. ลักษณะทัว ไปของรายการ

: การแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม สัญ ญาตกลงกระทํ า การฉบับ ปั จ จุบัน ระหว่า งกองทรั ส ต์
WHART และ WHA ฉบับลงวันที 12 ธันวาคม 2557, วันที 29 ธันวาคม 2558
และวันที 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนทีเกียวข้ องกับหน้ าทีของผู้ให้ สญ
ั ญาเกียวกับ
พื ,นทีเช่าส่วนหลังคา เพือให้ สิทธิแก่ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA ได้
เช่าหลังคา

2.5. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง ตอบแทน

: ไม่มีมลู ค่า

2.6. มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน : ไม่มีมลู ค่า
2.7. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง
ตอบแทน

: ไม่มีมลู ค่าสิง ตอบแทน

2.8. ประโยชน์ทีได้ รับจากการให้
แก้ ไขสัญญาตกลงกระทําการ

: เพือประโยชน์ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีความรวดเร็ วและคล่องตัวทีจะพิจารณาให้
กองทรัสต์ WHART ทําสัญญาเช่ากับ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA
เนื อ งจากการให้ เ ช่ า หลังคาดัง กล่า วเป็ นรายการเกี ย วโยงระหว่า งผู้จัด การ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ WHART จึงต้ องได้ รับมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การดําเนินการดังกล่าวเป็ นขันตอนที
,
จะต้ องใช้ เวลาและจัดเตรี ยมเอกสารเพือ
เสนอผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงมีค่าใช้ จ่ายและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ จึง
เห็นสมควรให้ มีการขอมติอนุมตั ิไว้ ลว่ งหน้ า
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2.9. แหล่งเงินทุนทีใ ช้ ในการแก้ ไข
สัญญาตกลงกระทําการ

: ไม่มีการใช้ เงินทุน

2.10. การขออนุมตั ิทํารายการ

: การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
,
้ ถือหน่วยทรั สต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ซึง
รายการนี อ, าจเข้ า ข่ า ยเป็ นการกระทํ า ที เ ป็ นการขัด แย้ งกั บ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ ดังนัน, มติทีประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกิน
กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

2.11. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์
เกียวกับการตกลงเข้ าทํา
รายการ และเปรี ยบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การทํารายการกับบุคคลที
เกียวโยงกับบุคคลภายนอก

: ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการ เนืองจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีความคล่องตัวในการพิจารณาให้ กองทรัสต์ WHART ทํา
สัญญาเช่ากับ WHA หรื อบุคคลทีเกียวโยงกับ WHA นอกจากนี ,การขออนุมัติ
ล่วงหน้ าจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินการขอมติอนุมตั ิผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์

2.12. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ที
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

: ไม่มี

3. ข้ อมูลทีเกียวข้ อง
3.1. รายการระหว่างกันทีผา่ นมาของ : 1. WHA ขายทรัพย์สนิ ทังหมด
,
3 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ ในการลงทุนครัง,
กองทรัสต์ WHART
แรกของกองทรั สต์ ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA
ลาดกระบั ง Phase 1 และโครงการศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า WHA
ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางบางนา-ตราด กม. 23) ในราคารวม 4,385,243,552
บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม และค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นที
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เกียวข้ อง)
2. กองทรั สต์ ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์
สําหรับทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ลงทุนในครัง, แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับอัตรากําไร
ทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่ เกิ นอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
3. WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
,
3 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
เพิมครัง, ที 1 ของกองทรัสต์ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) (2) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (วังน้ อย 61) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center
(สระบุรี) ในราคารวม 4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
4. กองทรั สต์ ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์
สําหรับทรัพย์สินทีกองทรั สต์ลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับ
อัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
5. WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
,
2 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
เพิมครัง, ที 2 ของกองทรัสต์ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ลาดกระบัง ) ในราคารวม 4,190,000,000 บาท (ไม่ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
6. กองทรั สต์ ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์
สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมครัง, ที 2 โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับ
อัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

3.2. รายการระหว่างกันทีผา่ นมาของ
กองทุนรวม WHAPF

1. WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
,
2 โครงการให้ แก่กองทุนรวม WHAPF ใน
การลงทุนครัง, แรกของกองทุนรวม WHAPF ได้ แก่ (1) โครงการอาคาร
คลังสินค้ า Kao 1 และ Kao 2 และ (2) โครงการอาคารโรงงาน
Triumph (เดิม Primus) ในราคารวม 1,283,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
2. กองทุนรวม WHAPF ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
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กองทุนรวม WHAPF สําหรับทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ลงทุนในครั ง, แรก โดย
ค่า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระกอบไปด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยที
เกิดขึ ,นจริ งรวมกับอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, , ไม่เกินอัตรา
ร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม WHAPF (NAV)
,
4 โครงการให้ แก่กองทุนรวม WHAPF ใน
3. WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
การลงทุนเพิมครัง, ที 1 ของกองทุนรวม WHAPF ได้ แก่ (1) โครงการ
DKSH Consumer (2) โครงการ DKSH 3M (3) โครงการ DKSH บาง
ปะอิน และ (4) โครงการ Ducati ในราคารวม 1,827,000,000 บาท (ไม่
รวมภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
4. กองทุนรวม WHAPF ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม WHAPF สําหรั บทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุน
เพิมเติมครัง, ที 1 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี
ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
WHAPF (NAV)
5. WHA Group ขายทรั พ ย์ สิน ทัง, หมด 2 โครงการให้ แ ก่ ก องทุน รวม
WHAPF ในการลงทุนเพิมครัง, ที 2 ของกองทุนรวม WHAPF ได้ แก่ (1)
โครงการ Healthcare และ (2) โครงการ Kao 3 ในราคารวม
2,080,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนทีเกียวข้ อง)
6. กองทุนรวม WHAPF ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม WHAPF สําหรั บทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุน
เพิมเติมครัง, ที 2 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน, จริ งรวมกับอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี
ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
WHAPF (NAV)
7. WHA Group ขายทรั พ ย์ สิน ทัง, หมด 6 โครงการให้ แ ก่ ก องทุน รวม
WHAPF ในการลงทุนเพิมครัง, ที 3 ของกองทุนรวม WHAPF ได้ แก่ (1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
(2) โครงการ DSG Phase 1และ Phase 2 (3) โครงการ Ducati Phase
2 (4) โครงการ 3M Phase 2 (5) โครงการ WHA Mega Logistics
(พานทอง ชลบุรี) และ (6) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ใน
ราคารวม 4,589,521,038 บาท
(ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
8. กองทุนรวม WHAPF ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
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กองทุนรวม WHAPF สําหรั บทรัพย์ สินทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุน
เพิมเติมครัง, ที 3 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน, จริ งรวมกับอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี
ทังนี
, , ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
WHAPF (NAV)
9. WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
,
1 โครงการให้ แก่กองทุนรวม WHAPF ใน
การลงทุนเพิมครัง, ที 4 ของกองทุนรวม WHAPF ได้ แก่ (1) โครงการ
DSG Phase 3 ในราคารวม 16,967,500 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเกียวข้ อง)
กองทุนรวม WHAPF ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม WHAPF สําหรับทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิมเติมครัง,
ที 4 โดยค่าธรรมเนีย มผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ประกอบไปด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ,นจริ งรวมกับอัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
, ,
ไม่เ กิ น อัต ราร้ อยละ 3 ต่อ ปี ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน รวม
WHAPF (NAV)
3.3. รายชือผู้บริ หาร และรายชือผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด

1. รายชือผู้บริ หาร
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
นายธนภัทร อนันตประยูร
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นางสาวณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์
นายสุพจน์ สุทธิประภา
2. รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที
14 มิถนุ ายน 2560)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
สํานักงานประกันสังคม
15.75%
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
15.00%
บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
6.79%
บริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ป ร ะ กั น ชี วิ ต จํ า กั ด
5.15%
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(มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(ตราสารอืนๆ)
บริ ษั ท เ มื อ ง ไ ท ย ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3.4. ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

3.5. รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

4.35%
4.11%
2.93%
1.66%
1.49%
1.44%
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สําหรับปี สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
งบดุล
หน่วย : (พันบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีส4 นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ,สินอืน
รวมหนีส4 ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
,
ณ ปลายงวด (หน่วย)

ณ วันที
31 ธ.ค. 2558

ณ วันที
31 ธ.ค. 2559

9,051,265.49
260,434.82
179,407.76
12,975.17
74,162.86
17,108.40
9,595,354.50

13,264,444.70
285,655.65
246,295.26
25,314.03
61,100.29
39,740.36
13,922,550.29

6,955.21
239,891.49
2,629,296.44
171,382.44
5,437.88
3,052,963.46
6,542,391.04

8,689.61
373,344.54
3,845,622.97
139,874.55
14,032.45
4,381,564.12
9,540,986.17

6,502,733.31
39,657.73
6,542,391.04
9.8876
661,670,000

9,466,649.93
74,336.24
9,540,986.17
9.8144
972,142,000
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งบกําไรขาดทุน
ปี บัญชี 2558
หน่วย : (พันบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ,ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึน4 ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด

ปี บัญชี 2559

332,150.20
322.28
332,472.48

708,934.78
823.34
709,758.12

3,474.68
7,139.76
1,418.34
2,841.44
38,633.09
53,507.31
278,965.17

15,137.39
15,137.39
3,112.42
10,100.72
70,274.36
113,762.30
595,995.82

62,330.30
216,634.87
(97,934.97)
158.30
(97,776.67)
118,858.20

120,811.38
475,184.44
(95,380.45)
(95,380.45)
379,803.99

งบกระแสเงินสด
ปี บัญชี 2558
หน่วย : (พันบาท)
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน4 (ลดลง) สุทธิ

ปี บัญชี 2559

(4,265,254.79)
4,455,670.98
190,416.19

(3,593,262.72)
3,618,483.55
25,220.82

อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํ คัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)

ปี บัญชี 2558
9.8876

ปี บัญชี 2559
9.8411

การเพิม ขึ ,นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ,สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ,สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

0.1796
2.91
31.82
46.66

0.390688
4.28
46.66
45.92

สิง ทีสง่ มาด้ วย 13 หน้ า 20

-

8,045.64
16,469.00*5

12-2-50.50*4
25-3-32.40

-

14,099.56

-

71-2-12.20

พืน4 ทีดนิ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

881,000,000

585,000,000

284,000,000

889,000,000

534,000,000

286,000,000

ราคาประเมิน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
กรุ งเทพ
แกรนด์ แอสเซท
*1
ประเมินราคา
แอดไวเซอรี*2
1,111,000,000
1,209,000,000

สิง ทีสง่ มาด้ วย 13 หน้ า 21

อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ทีปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ที เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทํ าให้
เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ที เช่าอาคารและพืน* ที เช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํ านวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ
12
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พืน* ที ดงั กล่าวเป็ นพืน* ที ทีผเู้ ช่ารายหนึงในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ งจากการ
ต่อรองทางการค้าในการทํ าสัญญาเช่า ทัง* นี * ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่รวมคํ านวณพืน* ที เช่าลานจอดรถประมาณ ?,697.77 ตารางเมตรนี * แต่คํานวณจากพืน* ที เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ

11

1. WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
- ตังอยู
, ท่ ตี ําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
(อาคาร C และอาคาร M)
- ตังอยู
, ท่ ตี ําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)
- ตังอยู
, ท่ ตี ําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
4. Omada Aerospace Factory (ระยอง)
- ตังอยู
, ท่ ตี ําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โครงการ

พืน4 ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
คลังสินค้ าและอาคาร
พืน4 ทีหลังคา
สํานักงาน
47,253.00*3
37,303.80

บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด ได้ ทําการประเมินทรัพย์สินทีกองทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิมเติมในครัง, นี , ซึง เป็ นอสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าพร้ อมสํานักงาน จํานวนทังสิ
, ,น 4 โครงการ พื ,นทีเช่าอาคารรวมประมาณ 85,867.20 ตารางเมตร11
พื ,นทีเช่าลานจอดรถ 6,464.00 ตารางเมตร12 และพื ,นทีเช่าหลังคาประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร บนทีดินรวมประมาณ 88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา โดยสรุ ปรายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ดงั ต่อไปนี ,

สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

88-2-29.15

พืน4 ทีดนิ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

ราคาประเมิน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
กรุ งเทพ
แกรนด์ แอสเซท
*1
ประเมินราคา
แอดไวเซอรี*2
2,861,000,000
2,918,000,000

สิง ทีสง่ มาด้ วย 13 หน้ า 22

*| โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืน* ทีเ ช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ที ท ี ป รากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั
อยู่ทีป ระมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทําสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ทีเ ช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อ นการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทํา
ให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ทีเ ช่าอาคารและพืน* ทีเ ช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํานวณจากพืน* ทีเ ช่าตามสัญญา กล่ าวคือ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)

*4 เนือ* ทีด ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ* ทีด ิ นบางส่วนของเนือ* ทีด ิ นทัง* หมดตามทีป รากฏในโฉนดทีด ิ น ปั จจุบนั ที ด ิ นแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด

*3 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืน* ทีเ ช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน* ทีท ีป รากฏตามสัญญาเช่า
กับผู้เช่าปั จจุบนั อยู่ทีป ระมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนือ งจากการต่อรองทางการค้าในการทําสัญญาเช่า นอกจากนี * พืน* ทีเ ช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงือ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จึงทําให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน* ทีเ ช่าอาคารและพืน* ทีเ ช่าตามสัญญา ทัง* นีก* ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคํานวณจากพืน* ทีเ ช่าตามสัญญา กล่าวคือ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสําคัญ)

*? ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี  จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที  15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2559
ซึงคาดว่าเป็ นวันทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติ มภายหลังการแปลงสภาพ)

หมายเหตุ *1 ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที  15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที  1 ธันวาคม 2559 ซึงคาดว่า
เป็ นวันทีก องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติ มภายหลังการแปลงสภาพ)

รวม

โครงการ

พืน4 ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
คลังสินค้ าและอาคาร
พืน4 ทีหลังคา
สํานักงาน
85,867.20
37,303.80

สิง ทีสง่ มาด้ วย 14

สารสนเทศการทํารายการทีเกียวโยงกันของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท กับบุคคลทีเกียวข้ อง (บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี)
1. วันทีทํารายการ

: ภายหลังจากทีได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ใน
เรื องทีเกียวข้ อง และคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

2. คูก่ รณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบัน การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ประกันภัย ซึง เป็ นบุคคลทีเ กี ย วโยงกัน กับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง

3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที : บุค คลที เ กี ยวโยงกัน กับ ทรั สตี มีส่ว นได้ เ สีย โดยการเป็ นบุค คลที ก องทรั สต์
เกียวโยงกันกับทรัสตี
ประสงค์ จ ะกู้ ยื ม เงิ น เพื อ นํ า มาซื อ, ทรั พ ย์ สิ น ที ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพิ ม เติ ม
ภายหลังการแปลงสภาพ
4. ลักษณะทัว ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้ หลักประกันจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี และ
นําเงินทีได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ภายหลังการแปลงสภาพและคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทุนรวม WHAPF

5. เงือนไขในการกู้ยืมเงิน

: เงินกู้ทงหมดจํ
ั,
านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินระยะสันในวงเงิ
,
นไม่เกิน
4,061,000,000 บาท โดยเงือนไขและรายละเอียดทีสําคัญจะเป็ นไปตามที
แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

6. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง ตอบแทน

: การกู้ยืมเงินสําหรับเงินกู้ทงหมดจํ
ั,
านวนประมาณไม่เกิน 4,061,000,000 บาท
โดยอัตราดอกเบี ,ย การชําระดอกเบี ,ย และการให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการ
กู้ยืมเงินจะเป็ นไปตามทีกองทรั สต์จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู และเปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทีรองรับการ
แปลงสภาพต่อไป

7. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง
ตอบแทน

: เงือนไขในการกู้ยืมเงิน ซึงรวมถึงอัตราดอกเบี ,ย การชําระดอกเบี ,ย และการให้
หลักประกันทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทํา
ให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงือนไขในสัญญาทีเกียวข้ องทีเป็ น
เงือนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทํา
ธุรกรรมทีเรี ยกเก็ บจากกองทรั สต์อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม โดย
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เปรี ยบเทียบจากอัตราดอกเบี ,ยทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต และอัตราที
เรี ยกเก็บกับผู้ก้ รู ายอืน และผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมไม่มี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน, โดยการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวจะ
คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นสํ า คัญ เช่ น
ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อัตราดอกเบี ,ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการ
ชําระราคา ฯลฯ ทังนี
, , ในกรณีทีมีการกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
ดอกเบี ,ยในปี ที 1 จะไม่เกินร้ อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้ นแต่กรณียกเว้ นบาง
ประการทีอาจระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
8. ประโยชน์ทีได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทําให้ โครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์มี ความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ,สิน
และเงินทุน ซึง เป็ นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ,ในปั จจุบนั

9. การขออนุมตั ิทํารายการ

: การกู้ยืมเงินโดยการให้ หลักประกัน ไม่ว่าจะเข้ าทํากับ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ทรัสตีหรื อไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากทีป ระชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
,
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื อง
ทีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื อง
ทีมี การขอมติ เ ป็ นไปตามที ระบุใ นหนัง สือเชิ ญประชุม ผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ข อง
กองทรัสต์ WHART

10. ความเห็นของ
: ผู้จัด การกองทรั สต์ มี ค วามเห็ น ว่ า การกู้ยื ม เงิ น เพื อ ใช้ สํ า หรั บ การลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติมนันจะเป็
คณะกรรมการบริ ษัทของ
,
นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์เกียวกับ
เนืองจากจะช่วยให้ กองทรัสต์มีโครงสร้ างการบริ หารเงินทีมีประสิทธิภาพมาก
การตกลงเข้ าทํารายการ
ขึ ,น และต้ นทุนในการลงทุนตําลง ซึง ส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดี
ขึ ,น ทังนี
, , ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คํานึงถึงการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่อง
และเปรี ยบเทียบความ
ของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี ,ยทีกองทรัสต์ต้องชําระในการ
สมเหตุสมผลระหว่างการ
ทํารายการกับบุคคลทีเกียว
กู้ยืมเงินในครัง, นี ,อยู่ในเกณฑ์ทีใกล้ เคียงกับอัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชันดี
, ที
โยงกับบุคคลภายนอก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ าของตนในอุตสาหกรรม
ทีใกล้ เคียงกัน และอยูภ่ ายใต้ เงือนไขทีใกล้ เคียงกัน (เช่น ในเรื องทีเกียวกับสิทธิ
ระหว่างเจ้ าหนี ,และผู้ถือหุ้น / หน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสีย งอืนๆ) ซึง ตํากว่า
ต้ น ทุน เงิ น ในส่ว นทุน ของกองทรั สต์ อ ย่ า งมี นัย สํา คัญ นอกจากนี , วงเงิ น ที
กองทรัสต์ได้ รับยังมีระยะเวลาปลอดเงินต้ นยาวถึง 5 ปี และผู้จดั การกองทรัสต์
เห็นว่าธุรกรรมทีกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
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ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แ ละทํ าให้ กองทรั สต์ เ สียประโยชน์
เนืองจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
11. ความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทของ
บริ ษัทจัดการเกียวกับการ
ตกลงเข้ าทํารายการ และ
เปรี ยบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการ
ทํารายการกับบุคคลทีเกียว
โยงกับบุคคลภายนอก

บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน
เพือการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม และการชําระหนี ,เงินกู้ตามสัญญา
กู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF ทีจะรับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ตาม
สัญญากู้เ ดิม ของกองทุน รวม WHAPF (Refinance) จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF เนืองจากเป็ นการดําเนินการทีเกี ยวเนืองกับ การลงทุน
เพิมเติมในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ของกองทรัสต์ WHART และการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรั สต์ WHART เป็ น
กองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ ทังนี
, , การกู้ยืมเงินดังกล่าว มีเงือนไขและ
รายละเอี ย ดที เ ปลีย นแปลงไปจากเงื อ นไขในสัญญากู้เ ดิ ม ของกองทุน รวม
WHAPF ทีจะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามแผนการแปลงสภาพ โดยที
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงือนไขอืนๆ ใน
การกู้ ยื ม เงิ น และการให้ หลัก ประกั น ตามความเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยลงทุนทีกลายมาเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART เป็ นสําคัญ

12. ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรื อกรรมการบริ ษัท
ของบริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การกองทรัสต์ที
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทของ
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การ
กองทรัสต์

: ไม่มี

13. รายการระหว่างกันทีผา่ น
มาของกองทรัสต์ WHART

: 1. บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินเพือใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ ได้ ลงทุน
ครัง, แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้ านบาท และ/หรื อวงเงินกู้ยืมระยะ
สันไม่
, เกิน 100 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ,ยในช่วงปี ที 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อย
ละ MLR-2.00 ต่อปี
2. บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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และ บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินเพือใช้
สําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในการเพิมทุนครัง, ที 1 ใน
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,350 ล้ านบาท และ/หรื อวงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
, เกิน
50 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ,ยในช่วงปี ที 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR1.50 ต่อปี
1. บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินเพือใช้ สาํ หรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนใน
การเพิ มทุน ครั ง, ที 2 ในวงเงิ นกู้ยื ม ระยะยาว 1,250 ล้ า นบาท และ/หรื อ
วงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
, เกิน 50 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ,ยในช่วงปี ที 1 ถึง
5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-1.50 ต่อปี
14. รายการระหว่างกันทีผา่ น
มาของกองทุนรวม
WHAPF

: บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึง ได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินเพือการลงทุนเพิมเติมในกรรมสิทธิ]ทีดินและอาคารโรงงาน
โครงการ Ducati Phase 2 โดยมีวงเงินกู้ยืม ณ วันทีเข้ าทําสัญญาจํานวน 600
ล้ านบาท ซึง กองทุนรวม WHAPF ได้ เบิกเงินกู้ยมื ดังกล่าว ในวันที 20 ธันวาคม
2556 เป็ นจํานวน 580 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ,ยไม่เกินร้ อยละ MLR-1.0
ต่อปี

15. รายชือผู้บริ หาร และรายชือ : 1. รายชือผู้บริ หาร
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 ราย
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
นายธนภัทร อนันตประยูร
แรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
นายรชต ตราชูวณิช
ล่าสุด
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นางสาวณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์
นายสุพจน์ สุทธิประภา
2. รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที
14 มิถนุ ายน 2560)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
สํานักงานประกันสังคม
15.75%
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
15.00%
(มหาชน)
บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด
6.79%
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(มหาชน)
บริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ป ร ะ กั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(ตราสารอืนๆ)
บริ ษั ท เ มื อ ง ไ ท ย ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
16. ตารางสรุปข้ อมูลทาง
การเงิน

5.15%
4.35%
4.11%
2.93%
1.66%
1.49%
1.44%

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สําหรับปี สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
งบดุล
(หน่วย :พันบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีส4 นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ,สินอืน
รวมหนีส4 ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
,
ณ ปลายงวด (หน่วย)

ณ วันที
31 ธ.ค. 2558

ณ วันที
31 ธ.ค. 2559

9,051,265.49
260,434.82
179,407.76
12,975.17
74,162.86
17,108.40
9,595,354.50

13,264,444.70
285,655.65
246,295.26
25,314.03
61,100.29
39,740.36
13,922,550.29

6,955.21
239,891.49
2,629,296.44
171,382.44
5,437.88
3,052,963.46
6,542,391.04

8,689.61
373,344.54
3,845,622.97
139,874.55
14,032.45
4,381,564.12
9,540,986.17

6,502,733.31
39,657.73
6,542,391.04
9.8876
661,670,000

9,466,649.93
74,336.24
9,540,986.17
9.8144
972,142,000
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งบกําไรขาดทุน
ปี บัญชี 2558
(หน่วย :พันบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ,ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ,ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ ,นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึน4 ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด

ปี บัญชี 2559

332,150.20
322.28
332,472.48

708,934.78
823.34
709,758.12

3,474.68
7,139.76
1,418.34
2,841.44
38,633.09
53,507.31
278,965.17

15,137.39
15,137.39
3,112.42
10,100.72
70,274.36
113,762.30
595,995.82

62,330.30
216,634.87
(97,934.97)
158.30
(97,776.67)
118,858.20

120,811.38
475,184.44
(95,380.45)
(95,380.45)
379,803.99

งบกระแสเงินสด
ปี บัญชี 2558
(หน่วย : พันบาท)
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน4 (ลดลง) สุทธิ

ปี บัญชี 2559

(4,265,254.79)
4,455,670.98
190,416.19

(3,593,262.72)
3,618,483.55
25,220.82

อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํ คัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)

ปี บัญชี 2558
9.8876

ปี บัญชี 2559
9.8411

การเพิม ขึ ,นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ,สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ,สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

0.1796
2.91
31.82
46.66

0.390688
4.28
46.66
45.92

สิง ทีสง่ มาด้ วย 14 หน้ า 7

สิง ทีสง่ มาด้ วย 15

ความเห็นของทรัสตี
(โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึง)

สิง ทีสง่ มาด้ วย 16

วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) ครัง4 ที 1/2560
วันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฟอร์ จูน ชัน4 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว
กรุ งเทพฯ ฟอร์ จนู เลขที 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
1.

การลงทะเบียน
-

2.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรื อหลักฐาน (ตามข้ อ 2
หรื อข้ อ 3) ให้ แก่ ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ เพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม ก่อนเวลาประชุมได้
ตังแต่
, เวลา 13.00 น. ของวันที 13 กรกฎาคม 2560

การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
กรณีบคุ คลธรรมดา
-

ให้ มอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางทียงั ไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแก่เจ้ าหน้ าทีเพือลงทะเบียนก่อน
เริ มประชุม

กรณีนิติบคุ คล
-

กรณีนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีแ, ก่เจ้ าหน้ าทีเพือ
ลงทะเบียนก่อนเริ มประชุม
ก) สําเนาหนังสือรั บรองนิติ บุคคลซึงออกโดยหน่วยงานราชการ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน, พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี)
ข) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อบัตรประจํ าตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน, พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

กรณีนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ มอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ,
ก) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึง ออกโดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติ
บุคคลนันตั
, งอยู
, ่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน,
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ข) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อบัตรประจํ าตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน, พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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-

3.

สําหรับนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ อง
จัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน,
ลงนามรับรองความถูกต้ องของคําแปล

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดทีประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเป็ นตัวแทนของตนเพือเข้ าร่ วมประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียง ต้ องเป็ นการมอบฉัน ทะให้ กับบุค คลธรรมดารายใดรายหนึงเท่านัน, และผู้จัดการ
กองทรัสต์จะถือว่าการใช้ สทิ ธิออกเสียงของตัวแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง, นี , เป็ นการใช้ สิทธิออกเสียง
ตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ ทีมอบฉันทะ หรื อเป็ นการใช้ สิทธิออกเสียงตาม
จํานวนสิทธิทงหมดของผู
ั,
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะ แล้ วแต่กรณี

เอกสารทีต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1)

(2)

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ,
-

หนังสือมอบฉันทะซึง ลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ( ในกรณีผ้ ู
มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (ในกรณีผ้ รู ับ
มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นนิติบคุ คล ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ,
-

หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทีเป็ นผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ตาม
หนังสือรับรองนิติบคุ คลฉบับล่าสุดทีออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน j เดือนนับจากวันที
ออกหนังสือ) พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมติดอากรแสตมป์  บาท

-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งมอบสําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดทีออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน j เดือนนับจากวันทีออกหนังสือ) ซึง
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน, พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)

-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลในต่างประเทศ ให้ สง่ มอบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล
ซึง ออกโดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบคุ คลนันตั
, งอยู
, ่ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน, พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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-

สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
,
บ รอง
ความถูกต้ องของคําแปล

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 16 หน้ า 3

สิงทีสง่ มาด้ วย 17 แบบ ก.
Attachment 17 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
เขียนที
Written at
เดือน
Month

วันที
Date
() ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

พ.ศ
Year

.สัญชาติ
Nationality
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambon/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทั9งสิ9น
รวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
()

ขอมอบฉันทะให้

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

 (1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province
 (2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

สาทรเหนือ

ตําบล/แขวง
สี ลม
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

กรุ งเทพฯ

อายุ
age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
43 ปี อยูบ่ า้ นเลขที 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั6น 10
years, resides at
อําเภอ/เขต
บางรัก
Amphoe/Khet

10500

คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครั9งที 1/2560 ในวันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั9น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน เลขที 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders' Meeting No. 1/2017 on 13 July 2017 at
2.00 p.m. at Grand Fortune Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Rachadaphisek Road, Fortune Town, Bangkok 10400, with the
following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place.

([) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั9งนี9ดงั นี9
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั6งทีผา่ นมา

วาระที
Agenda Item No. 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:

 เห็นด้วย
Approve

2.



ไม่เห็นด้วย
Disapprove



งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART

วาระที

เป็ นกองทรัสต์ทีรองรั บการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และ
ชําระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่ วยทรั สต์ การลงทุ นในทรั พย์สินทีจะลงทุ นเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุ นรวม WHAPF การกูย้ ืมเงิ นของกองทรั สต์ WHART และการให้หลักประกันที เกี ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นของกองทรั สต์
WHART
Agenda Item No. 
Re: To consider and approve the support of the Conversion of WHAPF into a REIT, whereby WHART
will be the REIT that will support this conversion, the conversion plan, by the receiving of the transferred transfer of assets and
liabilities of WHAPF to WHART and the payment of compensation to WHAPF in Trust Units, the investment in the Additional
Investment Assets after the Conversion of WHAPF, the loan of WHART and the provision of collateral related to the WHART’s
loans
2.1. วาระที 2.1

อนุ ม ัติการรองรั บ การแปลงสภาพกองทุ นรวม WHAPF เป็ นกองทรั สต์ โดยมี กองทรั สต์

WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์
Agenda Item 2.1

Re: To consider and approve the support of the Conversion of WHAPF into REIT, whereby

WHART will be the REIT that will support this conversion, the conversion plan, by receiving of the transferred the
transfer of assets and liabilities of WHAPF to WHART and the payment of compensation to WHAPF in Trust Units
 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

2.2. วาระที 2.2
Agenda Item 2.2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
Re: To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets

 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้หลักประกันทีเกียวข้องกับการ
2.3. วาระที 2.3
กูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ WHART เพือการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม และชําระหนี6เงินกูต้ ามสัญญากูข้ องกองทุน
รวม WHAPF ทีกองทรัสต์ WHART รับโอน จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
Agenda Item 2.3
Re: To consider and approve WHART’s loans and the provision of collateral related to the
WHART’s loans for the investment of the Additional Investment Assets, and the repayment of loans pursuant to
WHAPF’s loan agreements to be transferred to WHART after the Conversion of WHAPF
 (ก)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

(a)
 (ข)
(b)

3.

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั6งกองทรัสต์ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม

วาระที

WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART
Agenda Item No. 
Re: To consider and approve the amendment of the Trust Deed of WHART to support the Conversion of
WHAPF into WHART
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

4.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอแก้ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุ บนั (บางฉบับ) ให้สอดคล้องกับ

วาระที

สัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมในครั6งนี6

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

5.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาเรื องอืน ๆ

วาระที 5
Agenda Item No. 5
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: Other matters

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(^) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี9ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั9นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
trust unitholder.
({) ในกรณี ทีขา้ พเจ้าแต่งตั9งให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิม เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

Agenda Item No.
Re: To consider and approve the proposed amendment of the existing Undertaking Agreements (some
agreements) to be in accordance with the Undertaking Agreements of the Additional Investment Assets

there in any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชือ/Signed

หมายเหตุ
. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to
several proxies for splitting votes.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามทีปรากฏท้ายหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี9
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Rattachai Teerathanawat, to be the proxy. Information of the
independent director is as enclosed herewith.

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY
สิง ทีส่งมาด้ วย 17 แบบ ข.
(Attachment 17) Form B.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
เขียนที
Written at
วันที
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที
Reside at
Road
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

เดือน.......................พ.ศ.....................................
Month
Year
สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง

ถนน
Tambon/Khwaeng
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝาก (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for
(2) ซึงเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวน
ทั9งสิ9นรวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

() ขอมอบฉันทะให้
 (1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province
 (2)
ถนน
สาทรเหนือ
Road
จังหวัด กรุ งเทพฯ
Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, resides at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Postal Code
, or
นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 43 ปี อยูบ่ า้ นเลขที 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั9น 10
age
years, resides at
ตําบล/แขวง
สี ลม
อําเภอ/เขต
บางรัก
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
10500
Postal Code
อายุ
age

คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือ หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท ครั9งที 1/2560 ในวันที 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั9น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว กรุ งเทพ ฟอร์จูน เลขที 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders' Meeting No. 1/2017 on 13 July 2017 at
2.00 p.m. at Grand Fortune Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Rachadaphisek Road, Fortune Town, Bangkok 10400, with the
following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place.

([) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั9งนี9ดงั นี9
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั6งทีผา่ นมา

วาระที
Agenda Item No. 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

2.

Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART

วาระที

เป็ นกองทรัสต์ทีรองรั บการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และ
ชําระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่ วยทรั สต์ การลงทุ นในทรั พย์สินทีจะลงทุ นเพิมเติมหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุ นรวม WHAPF การกูย้ ืมเงิ นของกองทรั สต์ WHART และการให้หลักประกันที เกี ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นของกองทรั สต์
WHART
Agenda Item No. 
Re: To consider and approve the support of the Conversion of WHAPF into a REIT, whereby WHART
will be the REIT that will support this conversion, the conversion plan, by the receiving of the transferred transfer of assets and
liabilities of WHAPF to WHART and the payment of compensation to WHAPF in Trust Units, to consider and approve the
investment in the Additional Investment Assets after the Conversion of WHAPF, and to consider and approve WHART’s loans the
loan of WHART and the provision of collateral related to the WHART’s loans
2.1. วาระที 2.1

อนุ ม ัติการรองรั บการแปลงสภาพกองทุ นรวม WHAPF เป็ นกองทรั สต์ โดยมี กองทรั สต์

WHART เป็ นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็ นหน่วยทรัสต์
Agenda Item 2.1

Re: To consider and approve the support of the Conversion of WHAPF into REIT, whereby

WHART will be the REIT that will support this conversion, the conversion plan, by receiving of the transferred the
transfer of assets and liabilities of WHAPF to WHART and the payment of compensation to WHAPF in Trust Units
 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

2.2. วาระที 2.2
Agenda Item 2.2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
Re: To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets

 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove (Object)

Abstain

2.3. วาระที 2.3
พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้หลักประกันทีเกียวข้องกับการ
กูย้ ืมเงิ นของกองทรั สต์ เพือการลงทุ นในทรั พย์สินที จะลงทุนเพิมเติม และชําระหนี6 เงิ นกูต้ ามสัญญากูข้ องกองทุ นรวม
WHAPF ทีกองทรัสต์ WHART รับโอน จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
Agenda Item 2.3
Re: To consider and approve WHART’s loans and the provision of collateral related to the
WHART’s loans for the investment of the Additional Investment Assets, and the repayment of loans pursuant to
WHAPF’s loan agreements to be transferred to WHART after the Conversion of WHAPF

3.

 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั6งกองทรัสต์ WHART เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม

วาระที

WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART
Agenda Item No. 
Re: To consider and approve the amendment of the Trust Deed of WHART to support the Conversion of
WHAPF into WHART
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

4.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอแก้ไขเพิมเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปั จจุ บนั (บางฉบับ) ให้สอดคล้องกับ

วาระที

สัญญาตกลงกระทําการสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมในครั6งนี6

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

5.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาเรื องอืนๆ

วาระที 5
Agenda Item No. 5
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: Other matters

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี9
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

Agenda Item No.
Re: To consider and approve the proposed amendment of the existing Undertaking Agreements (some
agreements) to be in accordance with the Undertaking Agreements of the Additional Investment Assets

(^) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี9ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั9นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
trust unitholder.
({) ในกรณี ทีขา้ พเจ้าแต่งตั9งให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any Business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชือ/Signed
หมายเหตุ
1.

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี9 ใช้เฉพาะกรณี ทีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั9งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั9น
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2.

หลักฐานทีตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidences to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several
proxies for splitting votes.

^.

กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 2 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการ
อิสระ เป็ นไปตามทีปรากฏท้ายหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี9
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Rattachai Teerathanawat, to be the proxy. Information
of the independent director is as enclosed herewith.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

4.

สิง ทีสง่ มาด้ วย 18
ข้ อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัดประกอบการมอบฉันทะ
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ชือ

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

43 ปี

ทีอยู่

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สิง ทีสง่ มาด้ วย 18 หน้ า 1

สิง ทีสง่ มาด้ วย 19 หน้ า 1

สิง ทีสง่ มาด้ วย 19

