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ท่ี REMS 024/2562 – TH   

  วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ท่ี 1/2562 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

เอกสารแนบท้าย 1. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

 2. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

กองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

 3. สารสนเทศการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบัทรัสตี) 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) 

เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี  

17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนน

รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 

เร่ืองที่ 1 การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  

 

ตามท่ีปัจจุบัน กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจํานวน 2,248,454,220 หน่วย  

มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 9.1551 บาท รวม 20,584,823,229.52 บาท และได้มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า 

และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ในการลงทุนครัง้แรก ในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 ในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ในการรับโอน

ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

(“กองทุนรวม WHAPF”) จากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ ในการลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการ

รองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ดงักลา่ว และในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 24 โครงการ ได้แก่   

 

1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA 

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

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

4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  

5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)  

6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ)  

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

8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 

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

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

11) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลกูกา) 

12) โครงการ Omada 

13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   

14) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมช่ือโครงการ Primus) 

15) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 

16) โครงการ DKSH บางปะอิน 

17) โครงการ Ducati 

18) โครงการ Healthcare   

19) โครงการ DSG  

20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

21) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 

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

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

24) โครงการ DSG HSIL 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ WHART ในการระดมเงินทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 โดยการเพ่ิมทุนของ

กองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 4 และกู้ ยืมเงินเพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายได้และสร้าง

ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ จําเป็นต้องได้รับอนมุตัิเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5  

 

ทรัพย์สิน ท่ีกองทรัสต์  WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี  ้(“ทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติม”) ได้แก่ 

อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากัด (มหาชน) (“WHA”), บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด (“WHAVH”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ  

โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (“WHA Daiwa”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด (“WHA KPN 

Alliance”) (รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

1. โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

1.1.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 52853) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 6 ไร่ 73 

ตารางวา1 

1.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการอาคาร

โรงงาน DTS จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 

ตารางเมตร  

1.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า 

โรงงาน และสาํนกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS 

 

หมายเหตุ: 

 

(1) ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจํานวน

พืน้ท่ีแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ด ีหาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ี

อาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี  

ในการนี  ้กองทรัสต์  WHART จะขอให้  WHA หรือ  WHAVH (ซึ่ ง เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า 

โรงงานและสาํนกังานท่ียงัไมม่ผีู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

 

(2) การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้า

ลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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1)  สัญญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระทําการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการอาคารโรงงาน DTS 

ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 

 

2. โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตาํบลเขาคันทรง อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

2.1.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 198090) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 12 ไร่  

1 งาน 90.9 ตารางวา2 

2.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการอาคาร

โรงงาน  Roechling จํานวน 1 หลัง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

9,919.00 ตารางเมตร  

2.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า 

โรงงาน และสาํนกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

 

หมายเหตุ: 

 

(1) ในปัจจบุนั แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจํานวน

พืน้ท่ีแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ี

อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสาํนกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการ

นี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) 

ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงานและ

                                                 
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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สาํนกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART  

จะเข้าทํากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

 

(2) การลงทุนเพ่ิมเติมใน โครงการอาคารโรงงาน Roechling นี ้กองทรัสต์ WHART  

จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

1)  สัญญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระทําการ กบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

ท่ีกองทรัสต์  WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้ เป็นไปตามจดหมายเชิญ ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 

 

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

ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

3.1.  สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 106329) โดยมีเนือ้ท่ีเช่า

ประมาณ 21.00 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า

สิน้สุดวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ  27 ปี  10 เดือน 28 วัน 

นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม4 พร้อมคํามัน่ของ 

WHA ท่ีให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 

3.2.  สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จํานวน 1 หลงั ขนาด

พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ ท่ีเช่าหลังคา

ประมาณ  10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ ท่ี เช่าลานจอดรถประมาณ 

2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบ

                                                 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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ของท่ีดินและอาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ  27 ปี  10 เดือน  28 วัน  นับตัง้แต่วัน ท่ี

กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติม5 พร้อมคํามั่นของ WHA ท่ีให้

สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 

3.3.  กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร

คลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 

หมายเหตุ: 

 

(1) ในปัจจุบัน แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี

แล้ว อยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคาร

คลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานท่ียังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้

กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับ

พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ

จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง

กระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป  

 

(2) สาํหรับพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ วันท่ีกองทรัสต์ WHART 

เข้าลงทุนเพ่ิมเติม กองทรัสต์ WHART จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ WHA  

เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักล่าว เพ่ือใช้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ 

WHART ลงทนุเพ่ิมเติม พร้อมทัง้คํามัน่ของกองทรัสต์ WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ี

หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ตอ่ไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี สาํหรับคราวท่ี 1 ถึงคราวท่ี 

7 และคราวละ 1 ปี สําหรับคราวท่ี 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามคํามั่นในคราวใด 

WHA ยงัคงต้องชําระค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ  ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป

ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

 

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

เฟส 1) นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสัญญาดังนี  ้รวมถึง

                                                 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 



7 
 

สญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

1)  สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ท่ีดิน อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังาน พร้อมสิ่ง

ปลกูสร้างอ่ืนๆ) กบั WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิ่ง

ปลกูสร้าง) 

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

3)  สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคากบั WHA 

4)  สญัญาจํานองกบั WHA (เพ่ือรับจํานองทรัพย์สินเป็นประกนัการให้เช่าต่ออีก 

30 ปี) และ 

5) สญัญาตกลงกระทําการ กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง

ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตาม

จดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 

 

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

ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

4.1.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30897 และ 128088) เนือ้ท่ีตาม

โฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

                                                 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอืน่ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที่ 30897, 128089 และ 128090 ตําบลและอําเภอ

เดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 

 

สําหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้น ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน

เพ่ิมเติม จะทําให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที่ 128088 และที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็

ดี เมื่อไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจํายอมยงัคงมีอยู่สําหรับบุคคลภายนอกผู้ที่รับโอนที่ดิน

สามยทรพัย์นัน้ต่อไป  

 

นอกจากนี้ บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 30897 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน 

ทางรถยนต์ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่143044 
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4.2.  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ช ล ห ารพิ จิ ต ร  ก ม .3 เฟ ส  2) จํ าน วน  4 ห ลัง 

(แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร B จํานวน  

1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา) 

และอาคาร D จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คูหา)) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคาร

รวมประมาณ  73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ ท่ี เช่าหลังคาประมาณ 

61,482.00 ตารางเมตร 

 

4.3.  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า 

โรงงา น  แ ล ะสํ านัก งาน ข อ งโค รงก า ร  WHA Mega Logistics Center  

(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

 

หมายเหตุ: 

 

(1) ในปัจจุบัน พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ใน

การนี  ้กองทรัสต์  WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้า 

โรงงาน และสํานักงานท่ียังไม่มีผู้ เช่า ณ วันท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เป็น

ระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป

ตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA และ WHA 

Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

 

(2) สําหรับพืน้ท่ีอาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ชลหารพิจิตร กม .3 เฟส 2) ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้ เช่าพืน้ ท่ีอยู่ใน

                                                                                                                                                        
 

สําหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยั

ของศาลฎีกาที่เกีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดย

สจุริตเท่าที่จําเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจําเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิดําเนินการใด ๆ 

เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยทําให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 

ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอืน่ๆ และ 

30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามทีกํ่าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจํายอมมิได้ 
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ปัจจุบัน และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกําหนดอายุการเช่าในวันท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึงพืน้ท่ีอาคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) 

Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบกําหนดอายุ

การเช่าในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และพืน้ท่ีอาคาร B6 ในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) 

Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบกําหนดอายุ

การเช่าในวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นัน้ หากครบกําหนดอายุการเช่าดังกล่าว

แล้ว และผู้ เช่าไมต่่ออายสุญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพ่ือตอ่อายุ

การเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ชําระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 

WHA Daiwa ชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบกําหนดอายุการเช่า

ดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

 

(3) ในปัจจุบัน พืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ท่ีเช่าหลงัคายังคงไม่มี 

ผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 

WHA Daiwa ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์  WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี  หรือ

จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยตลอดระยะเวลาดงักล่าว ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งจะชําระค่าเช่าแทนอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งหลดุพ้นจากหน้าท่ีใน

การชําระค่าเช่าก็ได้ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก ่

WHA หรือ WHA Daiwa และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA ในอันท่ีจะเช่า

หลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่

วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราคา่เช่าไมต่ํ่ากวา่อตัราคา่เชา่ท่ี WHA หรือ 

WHA Daiwa รับชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และ

เท่ากบัหรือไม่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(ถ้าม)ี แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

 

เมื่อ WHA หรือ WHA Daiwa และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิใน

การเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระ

คา่เช่าหลงัคาของ WHA และ WHA Daiwa ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการเป็นอนั

สิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
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เข้าทํากับ WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA หรือ WHA Daiwa และ/หรือ 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA 

 

(4) การลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 2) นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสัญญาดังนี  ้รวมถึง

สญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

1) สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง กับ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHA Daiwa (ซึ่งเป็น

เจ้าของทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สัญ ญ าตกลงกระทําการ กับ  WHA และ WHA Daiwa (ซึ่ ง เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตาม

จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART 

จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 

 

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

เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

3.1  สทิธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขท่ี21941, 21942, 21943, 

21944,และ 21945) และสิทธิการเช่าท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 22993)   

โดยมีเนือ้ท่ีเช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 89.2 ตารางวา 7

8 มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สุดวันท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ  

24 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม9 

 

                                                 
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
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3.2  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานโครงการ WHA KPN 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จํานวน 2 หลงั10 

(ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในอาคาร

คลังสินค้า  โรงงาน และสํานักงานโครงการ WHA KPN Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จํานวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) 

ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิง่ปลกูสร้างและ

ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร มีกําหนดระยะเวลาการ

เช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ 

WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเตมิ11  

 

3.3  กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร

คลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

 

หมายเหตุ: 

 

(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 

จํากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมใน

ครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด12 (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าวจาก

บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากดั) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสทิธิการเช่า

ช่วงท่ีดินดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิก

สญัญาและตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว 

บิสซิเนส จํากัด และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด) หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดินทอดท่ี

หนึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่

กรณี) เฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี  ้ให้แก่

กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีท่ีบริษัท  

เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  

 

                                                 
10 อาคารจํานวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 (กองทรสัต์ 

WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
12 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
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(2) บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี)้ ตกลงดําเนินการจดทะเบียนให้กองทรัสต์ 

WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนท่ีดินบางส่วนซึ่ง

เป็นทางเข้าออกระหว่างท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุในโครงการ WHA KPN 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) สู่ทางสาธารณะ 

เพ่ือให้กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้ เช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบคุคลดงักลา่ว 

ใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนํา้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

สาธารณปูโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ปา้ยช่ือและปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในโครงการ 

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

เง่ือนไขเป็นไปตามบนัทึกข้อตกลงท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบับริษัท ท็อปวิว 

บิสซิเนส จํากดั (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน) ตอ่ไป 

 

(3) ในปัจจุบัน แม้พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA 

KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีผู้ เช่าครบเต็ม

จํานวนพืน้ท่ีแล้ว อย่างไรก็ด ีหาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มี

พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี  

ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น

เจ้าของทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคาร

คลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะมี

ผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

 

(4) การลงทนุเพ่ิมเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 23 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาดงันี ้

รวมถึงสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

1)  สญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจาก

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั)  

2)  สญัญาเช่าท่ีดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินโฉนด

เลขท่ี 22993) 

3)  สญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังาน กบั WHA KPN Alliance 

(ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในโครงการ

ดงักลา่ว)  
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4)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN Alliance  

(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

5)  สญัญาตกลงกระทําการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

การเช่าช่วงและเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสิ่ง

ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

6)  บนัทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงท่ีดิน กับ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จํากัด 

(ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด (ซึ่งเป็นผู้มี

สทิธิการเช่าในท่ีดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงใน

ท่ีดินในโครงการดงักลา่ว) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้า

ลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการ

ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 

 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมตาม 1. ถึง 5. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 

เนือ้ท่ีดินทัง้หมดในสว่นท่ี   172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   155,179.44 ตารางเมตร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี  2,983.29 ตารางเมตร 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  71,482.00 ตารางเมตร 

 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จํากดั 

เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในราคาไมเ่กิน 4,880,250,000  บาท (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะ

ลงทนุเพ่ิมเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง คา่ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคาร

และค่าทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สาํหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม.3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ
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อีกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะชําระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ

ในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม จํานวนไม่เกิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมิน

ค่าตํ่าสุดของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของ

ทรัพย์สินในทุกโครงการ (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 เป็น

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทนุของกองทรัสต์ WHART นัน้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน

เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

บริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูของผู้ เช่าทรัพย์สินและราคาประเมินมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนไว้

ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ ท่ีจะสง่ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 

WHART รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบันให้เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นีด้้วย 

 

2. จาํนวนเงนิทุนและจาํนวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม วิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย

เพิ่มเติม และการกู้ยมืเงนิ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ของ

กองทรัสต์ 

 
เงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 ส่วน ได้แก่  

(1) เงินจากการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน 

และ (3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจาก

ความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้นปัจจุบนั 

โดยรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้

 

(1) เงินจากการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4  

โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมข่องกองทรัสต์ WHART จํานวนประมาณไมเ่กิน 426,230,000 หนว่ย  

 

โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้ จัดการการจัด

จําหน่าย และผู้จัดจําหน่าย สําหรับราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของ

ทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด

เงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ  
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(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้

จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอ่ืนๆ และ (6) ผลการสํารวจความ

ต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

 

(2) การกู้ ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 1,670,000,000 บาท โดยเง่ือนไขสําคญัในการกู้ ยืมเงิน ให้เป็นไปตาม

จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 

(3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมจํานวนประมาณ 40,000,000 บาท 

 

ทัง้นี ้เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 ของกองทรัสต์ WHART  

โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมจํานวนประมาณไมเ่กิน 426,230,000 หนว่ย กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ในปัจจุบันจํานวน 2,248,454,220 หน่วย จะทําให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 

2,674,684,220 หนว่ย มลูคา่ท่ีตราไว้หนว่ยละ 9.1551 บาท 

 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมูลท่ีปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม เป็นจํานวนเงินทุน จํานวน

หนว่ยทรัสต์ท่ีจะเพ่ิม และราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้ท่ี 4 

 

3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย (WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA) 

 
บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการ

เพ่ิมทุนครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

สําหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 4 และการนํา

หนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ

ท่ี 4 ตอ่ไป  

 

4. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 

และการนําหน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อท่ี 2 และหวัข้อท่ี 3 วิธีการเสนอ

ขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์จะแบง่ออกเป็น 2 แบบ เพ่ือเสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา ดงันี ้

 

• หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนัของ WHA ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้

ท่ี 1/2562 นี ้บริษัทฯ จะนําเสนอหัวข้อท่ี 4.1 ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
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WHART ครัง้ท่ี 1/2562 พิจารณา โดยจะไม่มีการนําเสนอหัวข้อท่ี 4.2 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 พิจารณาอีกตอ่ไป  

 

• อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันของ WHA ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ท่ี 1/2562 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการนําเสนอหัวข้อท่ี 4.1 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 พิจารณา แต่จะนําเสนอหวัข้อท่ี 4.2 ให้ท่ีประชุม

วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 พิจารณาตอ่ไป 

 

โดยรายละเอียดข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มีดงันี ้

 

4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

 

ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี

การออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏ

ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้

หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับ

การจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเตมิในครัง้นีก็้ได้  

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับจัดสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิ

ท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้  

 

ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเตมิเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด

เศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

 

ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ี

จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามสว่นท่ี 1 แล้วจะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอ

ขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ 
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ส่วนที่  3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่

ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีเหลอืจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่

ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร 

พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 

 

4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 

ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี

การออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้

ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้

หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับ

การจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีก็้ได้  

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับจัดสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิ

ท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้  

 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ

จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้

ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ  

 

ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
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Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีเหลอืจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่

ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร 

พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสอืชีช้วนเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะ

จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

 

อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมทํ่าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 

WHART 

 

ในการนี ้บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหนว่ยทรัสต์ท่ี

ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ 

 

เร่ืองที่ 2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถงึการเข้าทาํ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์

จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 

 บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม  

 

ในการนีบ้ริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 ใน

วนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 เวลา 14.00 น. ท่ี ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู เลขท่ี 1 

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา 
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2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์  สิทธิการเช่า  และสิทธิการเช่าช่วงของ

อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

3. พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 4 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่

จํานวนประมาณไมเ่กิน 426,230,000 หนว่ย เพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่า

ช่วงของอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ท่ีมี

อยูเ่ดิม และวธีิการกําหนดราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 4 

4. พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่

บคุคลเดียวกนัของ WHA 

5. พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิม

ทนุครัง้ท่ี 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

 

5.1. แบบท่ี 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการ

เพ่ิมทุนครัง้ท่ี 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี ท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA  

5.2. แบบท่ี 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการ

เพ่ิมทุนครัง้ท่ี 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA 

 

6. พิจารณาอนมุตัิการกู้ยมืเงินทัง้หมดจํานวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ ประมาณไม่

เกิน 1,670,000,000 บาท เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า  และสิทธิการเช่าช่วงของ

อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ท่ีมีอยู่เดิม 

และเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART 

7. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเตมิสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

8. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

พร้อมกนันี ้บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบวา่ในการอนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5.1 

ต้องได้รับอนมุตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5.1 จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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นอกจากนี ้เน่ืองจากวาระท่ี 6 อาจเข้าข่ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART 

กับทรัสตี ดังนัน้ มติท่ีประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระท่ี 6 จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 

โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

พร้อมนี ้บริษัทฯ จึงกําหนดให้วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) และบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

ตอ่ไป 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

 กรรมการ 

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ 



 เอกสารแนบ 1 
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(F53-4) 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ขอรายงานเก่ียวกับ

ความประสงค์ในการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART ดงันี ้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวน

ประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบันจํานวน 

2,248,454,220 หน่วย จะทําให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,674,684,220 หน่วย มูลค่าท่ี

ตราไว้หน่วยละ 9.1551 บาท และนอกจากเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินระยะยาวและระยะสัน้ในจํานวนวงเงินไม่เกิน 

1,670,000,000 บาท และจะใช้เงินประกันการเช่าและการบริการของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจํานวน

ประมาณ 40,000,000 บาท เพ่ือให้กองทรัสต์ WHART สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมใน

จํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,880,250,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ธรรมเนียมการ

จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  

 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย สําหรับ

ราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดย 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด

เงินตลาดทนุในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ 

(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทน

ท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และ  

(6) ผลการสาํรวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 

บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย 

โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์

ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพ่ิมทุนครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะ

กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้

นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือ 

สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีก็้ได้  

  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับ

จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานง

ท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์

ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไมส่ามารถจดัสรรให้

เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

 

ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่  WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจํานวน

หน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจํานวน

หน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนท่ี 1 แล้วจะมี

จํานวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้

 

ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ให้แก่ (1) บคุคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามท่ี

เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) และ/หรือ 

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจาก

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์

เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไม่

ก็ได้ 

 

ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นท่ี 1  จั ด ส ร ร เ พ่ื อ

เสน อขายให้ กั บ ผู้ ถื อ

ห น่ วย ท รั ส ต์ เดิ ม ท่ี มี

รายช่ือปรากฏในสมุด

ท ะ เบี ย น ผู้ ถื อ ห น่ ว ย 
ทรัสต์ (Rights Offering) 
ห รื อ เ ส น อ ข า ย แ ก่

ประชาชนทั่วไปเฉพาะ

กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วย 

ท รัส ต์ เดิ ม ท่ี มี ราย ช่ื อ

ปรากฏในสมุดทะเบียน

ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 

(Preferential Offering)  

ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 

50 ของ

หนว่ยทรัสต์ท่ีจะ

มีการออกและ

เสนอขาย(2) 

กําหนดใน

ภายหลงั(3) 

กําหนดใน

ภายหลงั(2) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (5), (6) และ

ต้องได้รับมติเห็นชอบ

จากท่ีประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ

เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

สว่นท่ี 2  จั ด ส ร ร เ พ่ื อ

เสนอขายให้ แก่  WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุ คคล

เดียวกนัของ WHA 

เมื่อรวมกบั

จํานวน

หนว่ยทรัสต์ท่ี

จดัสรรให้แก่ 

WHA และ/หรือ 

กลุม่บคุคล

เดียวกนัของ 

WHA ตามสว่น

ท่ี 1 ไมเ่กินร้อย

- กําหนดใน

ภายหลงั(2) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(4), (6) และต้องได้รับ

มติเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ

เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
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จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ละ 15 ของ

หนว่ยทรัสต์ท่ีจะ

มีการออกและ

เสนอขาย 

สว่นท่ี 3  จั ด ส ร ร เ พ่ื อ

เส น อ ข า ย ให้ แ ก่  (1) 

บุ ค ค ล ใ น ว ง จํ า กั ด 

(Private Placement) ซึ่ ง

รวมถึงผู้ ลงทุนสถาบัน

และผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่ง

ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART 

ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการกํากับ

หลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์  และไม่ ใช่

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ 

ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

หลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ ท่ี เก่ียวข้อง 

แ ล ะ /ห รื อ  (2) ใ ห้ แ ก่

ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) 

หนว่ยทรัสต์สว่น

ท่ีเหลอืจากการ

เสนอขายตาม

สว่นท่ี 1 และ

สว่นท่ี 2 

- กําหนดใน

ภายหลงั(2) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2), (5), (6) และต้อง

ได้รับมติเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ

เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

 หมายเหต ุ

 

 (1) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ิม (Record Date) จะกําหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพ่ิมทนุ  

 

 (2) สาํหรับจํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

กําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่  

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี
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เหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ

และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  

ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอ่ืน ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั 

(Bookbuilding)  

 

 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพ่ิมทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

WHART หารด้วยจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 1 ในราคาต่อหน่วยตามท่ี

บริษัทฯ จะได้กําหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 

(4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 เมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมจะเข้าขา่ยเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ ทําให้การเข้าทํารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วม

ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ดงักลา่วจะต้องไมม่ีเสยีง

คดัค้านเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ  

 

(5) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิท่ีได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้

หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์

ส่วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร

หน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ท่ีแสดงความ

จํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ

จดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้  
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(6) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณากําหนดรายละเอียด

อ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงจํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจะ

ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ

จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีจะ

ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีท่ีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอ่ืน ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ 

ผู้ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของ

ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือสญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย

หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการกระทําอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ

เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา

กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้

แจ้งวนักําหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข

เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ

ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ดําเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นคําขออนญุาต คําขอผอ่นผนั

ต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักลา่ว และการนําหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นหรือท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจ

ช่วงในการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

 

  แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่ 4 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
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บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 426,230,000 หน่วย 

โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์

ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  ท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ

กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้

นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือ 

สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีก็้ได้ 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับ

จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานง

ท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 

 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์

ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไมส่ามารถจดัสรรให้

เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

 

ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ WHART ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามท่ี

เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) และ/หรือ 

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจาก

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์

เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไม่

ก็ได้ 
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ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นท่ี 1  จั ด ส ร ร เ พ่ื อ

เสน อขายให้ กั บ ผู้ ถื อ

ห น่ วย ท รั ส ต์ เดิ ม ท่ี มี

รายช่ือปรากฏในสมุด

ท ะ เบี ย น ผู้ ถื อ ห น่ ว ย 
ทรัสต์ (Rights Offering) 
ห รื อ เ ส น อ ข า ย แ ก่

ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป 

เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ

ห น่ ว ย ท รัส ต์ เดิ ม ท่ี ม ี

ร า ย ช่ื อ ป ร า ก ฏ ใ น 

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ

หนว่ยทรัสต์ 

(Preferential Offering)  

ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 

50 ของ

หนว่ยทรัสต์ท่ีจะ

มีการออกและ

เสนอขาย(2) 

กําหนดใน

ภายหลงั(3) 

กําหนดใน

ภายหลงั(2) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (4), (5) และ

ต้องได้รับมติเห็นชอบ

จากท่ีประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ

เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

สว่นท่ี 2  จั ด ส ร ร เ พ่ื อ 

เส น อ ข า ย ให้ แ ก่  (1) 

บุ ค ค ล ใ น ว ง จํ า กั ด 

(Private Placement) ซึ่ ง

รวมถึงผู้ ลงทุนสถาบัน

และผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่ง

ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART 

ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการกํากับ

หลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์  และไม่ ใช่

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ 

ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

หลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ ท่ี เก่ียวข้อง 

หนว่ยทรัสต์สว่น

ท่ีเหลอืจากการ

เสนอขายตาม

สว่นท่ี 1  

- กําหนดใน

ภายหลงั(2) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2), (4), (5) และต้อง

ได้รับมติเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ

เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
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จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

แ ล ะ /ห รื อ  (2) ใ ห้ แ ก่

ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) 

หมายเหต ุ

 

 (1) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ิม (Record Date) จะกําหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพ่ิมทนุ  

 

 (2) สาํหรับจํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

กําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่  

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี

เหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ

และในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสาร

หนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding)  

 

 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพ่ิมทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

WHART หารด้วยจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 1 ในราคาต่อหน่วยตามท่ี

บริษัทฯ จะได้กําหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 

(4) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิท่ีได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้

หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์

ส่วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร

หน่วยทรัสต์ท่ีเหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ท่ีแสดงความ

จํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ

จดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  

 

(5) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณากําหนดรายละเอียด

อ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะ
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ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 

วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ

จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีจะ

ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีท่ีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์ในสว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอ่ืน ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ 

ผู้ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของ

ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย

หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการกระทําอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ

เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา

กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้

แจ้งวนักําหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพ่ือให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบตอ่ไป 3) เจรจา ตกลง จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลง 

ในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับ

จองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ดําเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นคําขออนญุาต คําขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และ

หลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักลา่ว และการนําหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ

ดงักลา่วข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 เป็นจํานวน

หนว่ยทรัสต์ท่ีจะจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  

 

อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมทํ่าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทรัสต์ WHART 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ี

ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหนว่ยทรัสต์ 

 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ี

เสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลง

เป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

 

3.  กําหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 

 กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 

เวลา 14.00  น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสทิธิในการเข้าประชุมวิสามญั

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562   

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 

 

 ภายหลงัท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพ่ิมเงินทนุเพ่ือลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติม บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  

 

เพ่ือนําไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบั 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

ชลบุรี ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

- กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 52853) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 6 ไร่ 

73 ตารางวา1 

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการอาคาร

โรงงาน DTS จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 

ตารางเมตร  

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า 

โรงงาน และสาํนกังานของโครงการอาคารโรงงาน DTS 

 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตาํบลเขาคันทรง อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

- กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 198090) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 12 ไร่ 

1 งาน 90.9 ตารางวา2 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการอาคาร

โรงงาน Roechling จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 

9,919.00 ตารางเมตร  

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า 

โรงงาน และสาํนกังานของโครงการอาคารโรงงาน Roechling 

 

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

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

- สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 106329) โดยมีเนือ้ท่ีเช่า

ประมาณ 21.00 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการ

เช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั 

นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติม4 พร้อมคํามั่น

ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA”) ท่ีให้สิทธิ

กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จํานวน 1 หลงั ขนาด

                                                 
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลังคา

ประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 

2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วน

ควบของท่ีดินและอาคารจาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 

28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม5 พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ีให้

สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร

คลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 

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

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

- กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 30897 และ 128088) เนือ้ท่ี

ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการ WHA 

                                                 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ตําบลและอําเภอ

เดียวกนั (ทีดิ่นสามยทรพัย์) 

 

สําหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้น ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน

เพ่ิมเติม จะทําให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที่ 128088 และที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็

ดี เมื่อไม่ได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจํายอมยงัคงมีอยู่สําหรับบุคคลภายนอกผู้ที่รับโอนที่ดิน

สามยทรพัย์นัน้ต่อไป  

อย่างไรก็ดีบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 30897 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน 

ทางรถยนต์ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่143044 

 

สําหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยั

ของศาลฎีกาที่เกีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรพัย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดย

สจุริตเท่าที่จําเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจําเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิดําเนินการใด ๆ 

เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยทําให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 

ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ และ 

30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน ทางรถยนต์ ตามทีกํ่าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจํายอมมิได้ 
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Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม.3 เฟส 2) จํานวน 4 หลัง 

(แบง่เป็นอาคาร A จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร B จํานวน  

1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร C จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 

คหูา) และอาคาร D จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 คหูา)) ขนาดพืน้ท่ีเช่า

อาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 

61,482.00 ตารางเมตร  

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า 

โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center  

(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

 

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

เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 21941, 21942, 

21943, 21944 และ 21945) และสิทธิการเช่าท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 

22993)  โดยมีเนือ้ท่ีเช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 89.25 ตารางวา7

8 

มีกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 

24 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม9 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานโครงการ WHA 

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

2 หลงั10 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางสว่นใน

อาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานโครงการ WHA KPN Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จํานวน 1 หลัง 

(ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร 

และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร 

มีกําหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 

ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเตมิ11  

                                                 
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
10 อาคารจํานวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 (กองทรสัต์ 

WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร

คลังสิน ค้า โรงงาน  และสํานักงานของโครงการ WHA KPN Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมตาม 1. ถึง 5. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 

 เนือ้ท่ีดินทัง้หมดในสว่นท่ี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

 พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

155,179.44 ตารางเมตร 

 พื น้ ท่ี เช่าส่วนลานจอดรถทัง้หมดในส่วน ท่ี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

2,983.29 ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

71,482.00 ตารางเมตร 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จํากดั 

เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาไม่เกิน 4,880,250,000 (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ 

WHART ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ค่า

ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้

สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อ

สญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะ

ชําระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติม จํานวนไม่เกิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า

ตํ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมนิคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมนิรวมของ

ทรัพย์สินในทุกโครงการ (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5 เป็นทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ 

WHART นัน้ WHA บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพ
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เพอร์ตี ้จํากดั และ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากดั (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) 

เป็นผู้ทรงกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้ WHA ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็น

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART รายหนึง่ รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สนิซึ่ง

กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมใน

ครัง้นีด้้วย 

 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  

 

 เพ่ือให้กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินเพ่ิมขึน้อนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่น

เพ่ิมในทรัพย์สินใหม่ท่ีลงทุน ทัง้นี ้การท่ีกองทรัสต์ WHART มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพ่ิมมากขึน้อาจจะทําให้

หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้สาํหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขาย 

 

 กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าอาจส่งเสริมให้เกิด

สภาพคล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ WHART จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ได้เพ่ิมขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHART จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 

- ไมม่ี – 

 

9.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 

 9.1  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Record Date)  
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9.2 กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 17 มิถนุายน 

2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือมีมติเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  

 กรรมการ  

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั  

 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

  



เอกสารแนบ 2 

1 
 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์) 

 

1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 

1.1  วันที่ทาํรายการ : ภายหลังจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข

บังคับก่อนท่ีกําหนดไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 

WHART 

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

เก่ียวโยงกนักบั WHA 

 

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

ยอ่ยท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 99.99 

 

3.  บ ริษั ท  ดับ บลิว เอชเอ เค พี เอ็น  อะไลแอนซ์  จํากัด  (“WHA KPN 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 

64.97 

 

4.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี  ้จํากัด (“WHA 

Daiwa”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนท่ี WHA ถือหุ้ นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 

51.00 

 

รวมเรียกว่า (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ  

ผู้มีสิทธิเช่าช่วงในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดย WHA มีความสมัพนัธ์กับ

กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 

แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 
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1.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

  

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ ทรงสิทธิใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม และ WHA มีสว่นได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์

รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART และเป็นผู้ ท่ีกองทรัสต์ WHART 

ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   

1.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ WHART จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุดงักล่าวไปลงทนุใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโดยการลงทุนใน (1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า 

และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน (2) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในสิ่งปลูก

สร้างอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงาน และ (3) กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมจากบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ชําระในวันท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไป

ด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

งานระบบ ในอาคารและคา่ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สาํหรับโครงการ 

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

WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับ

ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายอีุกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะชําระเมื่อมี

การตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุดงักลา่วได้รวมรายการท่ีเก่ียว

โยงกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สินท่ีเป็นสว่นประกอบของมลูค่าของทรัพย์สิน

ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ช ล ห า ร พิ จิ ต ร  ก ม . 3 เฟ ส  1)  

จะจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในโครงการดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ 

WHART (เพ่ือเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 

 

2) WHA จะเช่าช่วงพืน้ท่ีหลังคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
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สาํนกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม.3 เฟส 1) จากกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วัน ท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพ่ิมเติม พร้อมทัง้คํามั่นของกองทรัสต์ 

WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลังคาดังกล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 

คราว คราวละ 3 ปี สําหรับคราวท่ี 1 ถึงคราวท่ี 7 และคราวละ 1 ปี 

สําหรับคราวท่ี 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามคํามั่นในคราวใด WHA 

ยงัคงต้องชําระคา่เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอื  ตามเง่ือนไขใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA  

3) ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าและ

บริการ และเงินประกันการเช่าและการบริการจาก WHA, WHAVH, 

WHA Daiwa หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) โดย WHA, 

WHAVH, WHA Daiwa หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) 

จะชําระเงินค่าเช่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในสว่นพืน้ท่ีเช่า ท่ีไม่มี 

ผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน รวมถึงชําระค่านํา้ ค่าไฟ 

คา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้WHA หรือ WHA Daiwa จะชําระค่าเช่าในส่วนของพืน้ท่ี

เช่าหลงัคาท่ีไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุดงักลา่ว

ด้วย ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระทําการ  

 

4)   ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์ WHART จะได้รับรายได้ค่า

เช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA หรือ 

WHA Daiwa ในส่วนพืน้ท่ีอาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึง่ TST Sunrise 

Service, Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่ว

จะครบกําหนดอายกุารเช่าในวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึง

พืน้ท่ีอาคาร B1, B2, B3 และ B4 ในโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิ จิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ ง  LF Logistics (Thailand) 

Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบ

กําหนดอายุการเช่าในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และพืน้ท่ีอาคาร 

B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 2) ซึง่ LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั 

และสญัญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกําหนดอายุการเช่าในวันท่ี 31 

ตลุาคม พ.ศ. 2563 ซึง่หากครบกําหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้
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เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพ่ือต่อ

อายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ชําระค่าเช่า  โดย WHA หรือ WHA Daiwa 

จะชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบกําหนดอายกุารเช่า

ดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่

เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงชําระค่านํา้ ค่าไฟ ค่าภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตาม

เง่ือนไขในสญัญาตกลงกระทําการ 

 

2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

   

1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่ จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

: (1) โครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว 

เอชเอ ชลบุรี ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

(ก)  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 52853) เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 

6 ไร่ 73 ตารางวา1 

 

(ข)  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการ

อาคารโรงงาน DTS จํานวน 1 หลัง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร 

 

(ค)  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของโครงการ

อาคารโรงงาน DTS 

 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตั ้งอยู่ ที่ นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตาํบลเขาคันทรง อาํเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 

                                                           
 

1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(ก)  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 198090) เนือ้ท่ีตามโฉนด

รวม 12 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา2 

  

(ข)  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการ

อาคารโรงงาน Roechling จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร 

 

(ค)   กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของโครงการ

อาคารโรงงาน Roechling 

 

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

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

(ก)  สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 106329) โดยมี

เนือ้ท่ีเช่าประมาณ 21.00 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 

27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ

ลงทนุเพ่ิมเติม4 พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ีให้สทิธิกองทรัสต์ WHART 

ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 

(ข)  สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานในโครงการ 

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

1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลาน

                                                           
 

2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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จอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคารจาก WHA  

มีกําหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือ

ประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART 

คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเตมิ5 พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ีให้สทิธิกองทรัสต์ 

WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 

(ค)    กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน

และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

 

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

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

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

เนือ้ท่ีตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

                                                           
 

5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ 

ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่30897, 128089 และ 128090 ตําบลและอําเภอเดียวกนั (ทีดิ่น

สามยทรพัย์) 

 

สําหรับที่ดินสามยทรัพย์โฉนดเลขที่ 30897 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้น ัน้ ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพ่ิมเติม  

จะทําใหที้ดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็ดี เมือ่ไม่ได้มีการ

เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจํายอมยงัคงมีอยู่สําหรบับคุคลภายนอกผู้ทีร่บัโอนทีดิ่นสามยทรพัย์นัน้ต่อไป   

 

นอกจากนี้ บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 30897 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ของทีดิ่นโฉนดเลขที ่143044 

 

สําหรับที่ดินสามยทรพัย์โฉนดเลขที่ 128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART  ไม่ได้ลงทุน ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยัของ

ศาลฎีกาทีเ่กีย่วข้อง การใช้ภารยทรพัย์โฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ของเจ้าของทีดิ่นสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสจุริตเท่าที่

จําเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจําเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิดําเนินการใด ๆ เพือ่เปลี่ยนแปลง
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(ข)    กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานในโครงการ 

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

4 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 6 คูหา) 

อาคาร B จํานวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คหูา) อาคาร C จํานวน 1 

ห ลัง  (ป ระก อบ ด้ วย  2 คูห า ) และอาค าร D จํ าน วน  1 ห ลัง 

(ประกอบด้วย 2 คูหา)) ขนาดพืน้ ท่ี เช่าอาคารรวมประมาณ 

73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 

ตารางเมตร 

 

(ค)    กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของ

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์

ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของโครงการ 

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

 

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

กม. 23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

(ก)  สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 21941, 

21942, 21943, 21944, 21945) และสิทธิการเช่า ท่ีดิน 1 โฉนด 

(โฉนดเลขท่ี 22993)  โดยมเีนือ้ท่ีเช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 

89.25 ตารางวา8 มีกําหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 

2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันท่ีกองทรัสต์ 

WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเติม9  

                                                                                                                                                                                             
 

ในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897  ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรพัย์ โดยทําให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ทีดิ่นโฉนดเลขที ่128088 ดงักล่าวนอกเหนือจากการ

ใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ และ 30897 นอกจากการใช้ประโยชน์

ทางเดิน ทางรถยนต์ ตามทีกํ่าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจํายอมมิได้ 
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563   
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(ข)  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานโครงการ 

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

เฟส 2) จํานวน 2 หลัง10 (ได้แก่ อาคาร C และ อาคาร H) และ 

สิทธิการเช่าพื น้ ท่ีบางส่วนในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ

สาํนกังานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม. 23 เฟส 2) จํานวน 1 หลงั (ได้แก่ อาคาร E) ขนาด

พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้าง

และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพ่ิมเตมิ11 

 

(ค)  กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและ

อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของโครงการ WHA KPN 

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

 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมตาม (1) ถึง (5) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุป

ดงัตอ่ไปนี ้

 

เนือ้ท่ีดินทัง้หมดในสว่นท่ี 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

155,179.44 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าส่วนลานจอดรถทัง้หมดในส่วนท่ี 2,983.29 ตารางเมตร 

                                                           
 

10 อาคารจํานวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 ก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 5 (กองทรสัต์ WHART คาด

ว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

พืน้ท่ีเช่าส่วนหลังคาของอาคารทัง้หมด 

ในส่วน ท่ีกองทรัสต์  WHART จะลงทุน

ประมาณ 

 

71,482.00 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด และบริษัท กรุง

สยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากดั เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี  ้โดยกองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาไม่เกิน 4,880,250,000 

บาท (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์  งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน อ่ืน ท่ี เก่ียวข้อง (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับ

โค รงก า ร  WHA Mega Logistics Center (ช ล ห า รพิ จิ ต ร  ก ม . 3 เฟ ส  1) 

กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่า

สาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 50,000,000 บาท (ซึง่จะชําระเมื่อ

มีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรม เนียมและค่าใช้จ่าย อ่ืน  ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม จํานวนไม่เกิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีได้จาก

รายงานการประเมินคา่ตํ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่

ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมนิรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 

(ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ ท่ี  5 เป็นทรัพย์สิน ท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้

ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 รายท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ว่าจ้างจะเป็นไปตามท่ี

แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

1.6  ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 

4,880,250,000 บาท (ชําระในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สิน
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ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและสิ่ง

ปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่า

ทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 

50,000,000 บาท (ซึ่ งจะชําระเมื่ อมีการต่อสัญ ญ าเช่าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยการลงทุน

ดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุดงันี ้ 

 

(1)  WHA จะเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ

สาํนกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม.3 เฟส 1) จากกองทรัสต์ WHART ในอตัรา 3 บาทต่อ

ตารางเมตรตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ 

WHART ลงทนุเพ่ิมเติมพร้อมทัง้คํามัน่ของกองทรัสต์ WHART ท่ี

จะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดังกล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8  คราว 

คราวละ 3 ปี สําหรับคราวท่ี 1 ถึงคราวท่ี 7 และคราวละ 1 ปี 

สําหรับคราวท่ี 8  และอตัราค่าเช่าจะปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ทุก 

5 ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้า

ทํากบั WHA  

 

(2)  ในปัจจุบัน พืน้ ท่ีอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงาน

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี หรือ ระยะเวลาของ

สญัญาเช่าปัจจุบันกับผู้ เช่าบางรายจะครบกําหนดก่อนวันท่ี

กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน ในการนี ้กองทรัสต์ 

WHART จะขอให้  WHA หรือ WHA Daiwa (ซึ่ ง เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน) ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ี

อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกวา่จะ

มีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สําหรับอาคาร A2, A4, A6 
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และ B5 ในอตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และสําหรับ

อาคาร D1 และ D2 ในอตัรา 147 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

 

(3)  ในกรณีท่ีเมื่อครบกําหนดอายุการเช่าของอาคาร A1, A3 และ 

A5 (สัญญาเช่าดังกล่าวครบกําหนดอายุการเช่าในวันท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2563) อาคาร B1, B2, B3 และ B4 (สญัญาเช่า

ดังกล่าวครบกําหนดอายุการเช่าในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 

2563) และอาคาร B6 (สญัญาเช่าดงักลา่วครบกําหนดอายกุาร

เช่าในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) แล้ว  และผู้ เช่า

ไมต่อ่อายสุญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพ่ือตอ่

อายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ชําระค่าเช่า WHA หรือ WHA Daiwa 

จะชําระค่าเช่าพืน้ท่ีสําหรับอาคาร A1, A3, A5 ในอัตรา 140 

บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และสําหรับอาคาร B1, B2, B3, B4 

และ B6 ในอตัรา 135 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน จนกวา่จะมีผู้

เช่าหรือผู้ เช่าชําระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

(4)  WHA หรือ WHA Daiwa จะชําระค่าเช่าพืน้ท่ีหลงัคาในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม.3 เฟส 2)  

ท่ียงัไม่มีผู้ เช่า ณ วันท่ี กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ในอตัรา

ตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า

ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง

กระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากับ WHA และ WHA 

Daiwa ตอ่ไป  

 
ทัง้นี  ้ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ 

WHART จะให้สทิธิแก่ WHA หรือ WHA Daiwa และ/หรือ บคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกันกับ WHA ในอันท่ีจะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ก่อน
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บุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัท่ี

กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ตํ่ากว่าอตัราค่า

เช่า ท่ี  WHA หรือ WHA Daiwa รับชําระค่าเช่าหลังคาให้แก่

กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากบัหรือไม่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าท่ี

มีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิใน

การเช่าหลังคา”)  

 

เมื่อ WHA หรือ WHA Daiwa และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 

WHA ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาคา่

เช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระค่าเช่าหลังคาของ WHA หรือ 

WHA Daiwa ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการเป็นอันสิน้สุดลง 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA และ WHA Daiwa ตอ่ไป  

 

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จาก

กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับ

อัตรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ

กองทรัสต์ (NAV) ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียด

เพ่ิมเติมจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุ

งานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพ่ิมเติมและการปรับปรุงทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 

 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การคิด

คํานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และ

การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ

รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART การลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการ
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แปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF และการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4  

 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ

บุคคลท่ี เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่

20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ซึง่ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ

ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่

น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 

ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

1.7 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจะไม่เกิน  4,880,250,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้สําหรับ

โค รงก า ร  WHA Mega Logistics Center (ช ล ห า รพิ จิ ต ร  ก ม . 3 เฟ ส  1) 

กองทรัสต์ WHART มีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับ

ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุอีกจํานวน 50,000,000 บาท (ชําระเมื่อมีการต่อ

สญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี

ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้

มูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 

ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั และ บริษัท กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จํากดั โดยทัง้ 2 บริษัท ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโดย

ใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาท่ีจะลงทนุดงักลา่ว

เป็ น ราค า ท่ี สูงก ว่า ราค า ท่ี ได้ จาก ราย งาน การป ระ เมิ น ค่ าตํ่ าสุด ขอ ง
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อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 

ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 

   

1.8 เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 

: 1. มูลค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี พิ้จารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานประเมินค่า

ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คํานวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ี เกิดขึน้จริงของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่

เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   

1.9 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ลงทุนในทรัพย์สิน 

: ทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คง

เพ่ิมขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสังห า ริม ท รัพ ย์  รวม ถึ ง เป็ น ก ารช่ วยลด ก ารพึ่ งพ าแห ล่งราย ได้ ขอ ง

กองทรัสต์WHART  

   

1.10 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 

426,230,000  หน่วย การกู้ ยืมเงิน และเงินประกนัการเช่าและการบริการของ

ทรัพย์สิน ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้เงินประกนัการเช่าและการบริการ

ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการ   

   

1.11 การขออนุมัติทาํรายการ : การเข้าทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้

ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมี

หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ข อ ม ติ เป็ น ไป ต า ม ท่ี ระ บุ ใน ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รัส ต์ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิตอ่ไป 

   

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง

เ ข้ า ทํ า ร า ย ก า ร  แ ล ะ

เปรียบเทียบความสมเห ตุ 

สมผลระหว่างการทํารายการ

กั บ บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว โย งกั บ

บุคคลภายนอก 

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ WHART เน่ืองจากการลงทนุดงักลา่วเป็น

การลงทุนในท รัพ ย์สิน ท่ีมีศักยภาพ ในการสร้างรายได้  ซึ่ งจะเพ่ิ ม

ผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะทําให้รายได้ค่าเช่า

และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพ่ิมขึน้ อีกทัง้ยงั

ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได้ อันจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 

นอกจากนีใ้นการกําหนดราคาสดุท้ายท่ีกองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สิน

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์ WHART  

จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นวา่มลูค่าทรัพย์สิน

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน 4,880,250,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) และสาํหรับโครงการ 

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

WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับ

ระยะเวลาการเช่าท่ีตอ่อายอีุกจํานวน 50,000,000 บาท (ชําระเมื่อมีการตอ่

สญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติม จํานวนไม่เกิน 4,880,250,000 บาท เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีได้

จากรายงานการประเมินค่าตํ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของ
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ทรัพย์สินในทกุโครงการ อนัเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล และอยู่ในอตัราท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม  

 

2. ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHA  

จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ทําการเปรียบเทียบอตัรา

ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ WHART 

กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management 

Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมท รัพย์และทรัสต์ เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืน และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า

อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ

เน่ืองจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้ บริหารงานในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นผู้ ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยท่ีมี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์

กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความชํานาญในการบริหาร

จดัการ และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ท่ีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย 

WHA นัน้ถือว่าเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ

เข้ า ล งทุ น เ พ่ิ ม เติ ม เป็ น อ ย่ า ง ดี  ก า รแ ต่ งตั ้ง  WHA เป็ น ผู้ บ ริห า ร

อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม จึงเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไป

เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ WHART  

 

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดคํานวณ

เช่ น เดี ย วกั น กับ เก ณ ฑ์ ใน ก า รคํ า น ว ณ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริห า ร

อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และ

การลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ

รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART การลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการ

แปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF และการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4  

 

อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย หรือเป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าชว่งทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART 

และการรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้
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1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ

ก รรม ก ารข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่

แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

 

1.14 รายการระหว่างกันที่ผ่านมา 

 

 

: 

 

1. ในการลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขายทรัพย์สิน

ทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1) โครงการศูนย์

กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจาย

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

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

ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม.18) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็น

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

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

2. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุนใน

ครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้

ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV)    

 

3. ในการลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ี  1 ของกองทรัสต์ WHART นัน้  WHA ขาย

ทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1)  

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

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

ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 แก่

กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็นจํานวน 

4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  
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4.  กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป

ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี 

ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV)    

 

5. ในการลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ี  2 ของกองทรัสต์ WHART นัน้  WHA ขาย

ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ให้แก่

กองทรัสต์ WHART และ WHA ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) แก่กองทรัสต์ WHART ใน

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

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

 

6. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป

ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี 

ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV) 

 

7. ในการลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ี 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลง

สภาพ กองทุนรวม  WHAPF นั น้  WHA ขายท รัพ ย์สินทั ง้หมด  2 

โครงการให้แก่กองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics 

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

และ WHA ให้กองทรัสต์ WHART เช่าทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการ 

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

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

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ในราคารวมทัง้หมด 4 
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โครงการเป็นจํานวน 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

8.         กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ได้รับมาจากการ

แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการ

ลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  โดย

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริงรวมกับอัตรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกิน

อตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ WHART 

(NAV) 

 

9. ในการลงทนุเพ่ิมครัง้ท่ี 4 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA และบริษัท

ในกลุ่ม WHA ขายทรัพย์สินโครงการ Central WHA Mega Logistics 

Center (วังน้อย 63) และโครงการ DSG HSIL ให้แก่กองทรัส ต์ 

WHART และ WHA และบริษัทในกลุ่ม WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วง

ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 

เฟส 1) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด กม. 23) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 4 

โครงการเป็นจํานวน 4,464,500,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

 

10. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป

ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบัอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี 

ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

WHART (NAV) 

 
1.15 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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1.16 รายการประเมินสินทรัพย์โดย

ย่อ 

: 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 

2. การให้เช่าช่วงหลังคาของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม.3 เฟส 1) 

 

2.1  วันที่ทาํรายการ : ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ดําเนินการจดทะเบียนสทิธิการแบง่เช่าใน

ท่ีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานในโครงการ 

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

คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีกําหนดไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง

เรียบร้อยแล้ว 

   

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 

WHART 

: WHA ซึง่จะเป็นผู้ เช่าช่วงหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังานใน

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

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้นี ้มีความสัมพันธ์กับ

กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 

แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 

   

 

2.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

  

WHA เป็นเจ้าของทรัพย์สินและผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม และมี

ส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART 

แ ล ะ เป็ น ผู้ ท่ี ก อ งท รัส ต์  WHART ป ระ ส ง ค์ จ ะ แ ต่ งตั ง้ ใ ห้ เป็ น ผู้ บ ริห า ร

อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมภายหลังการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   

2.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : WHA จะเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังานของ

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

กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แต่วันท่ีกองทรัสต์ WHART 

ลงทุนเพ่ิมเติม พร้อมทัง้คํามั่นของกองทรัสต์ WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ี

หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี สําหรับคราวท่ี 1 ถึง
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คราวท่ี 7 และคราวละ 1 ปี สําหรับคราวท่ี 8 หาก WHA ไมใ่ช้สทิธิตามคํามัน่ใน

คราวใด WHA ยังคงต้องชําระค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ  ตาม

เง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA 

   

2.5 ราย ล ะ เอี ย ด ห ลั งค าข อ ง

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่

เช่าช่วง 

: พืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร ของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน 

และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 

กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ทัง้นี ้

ให้ถือเอารายละเอียดตามท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 5  
   

2.6  ขนาดของรายการและค่าเช่า

ที่ต้องชาํระ 

: รายการการให้เช่าช่วงหลงัคาของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีมลูค่ารวมประมาณไม่

เกิน 10,989,180 บาท โดย WHA จะเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า 

โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร

พิจิตร กม.3 เฟส 1) จากกองทรัสต์ ในอตัรา 3 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เป็น

ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพ่ิมเติมพร้อมทัง้คํามัน่

ของกองทรัสต์ WHART ท่ีจะให้เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่วแก่ WHA ต่อไปอีก 

8  คราว คราวละ 3 ปี สําหรับคราวท่ี 1 ถึงคราวท่ี 7 และคราวละ 1 ปี สําหรับ

คราวท่ี 8  และอตัราค่าเช่าจะปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี หาก WHA ไม่ใช้

สทิธิตามคํามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องชําระคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่า

ท่ีเหลอื ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA  

 

รายการดงักลา่วเมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินหลกัท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติม (รายการท่ี 1) และรายการการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA 

และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA (รายการท่ี 3 ดงัมีรายละเอียดตามข้อ 

3) รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ

บุคคลท่ี เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่

20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ซึง่ภายใต้สญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
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ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่

น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 

ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

2.7 เกณฑ์ในการกําหนดค่าเช่าที่

ต้องชาํระ 

: ค่าเช่าท่ี WHA ต้องชําระแก่กองทรัสต์ WHART จากการเช่าช่วงหลังคาของ

อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับความสามารถในการจดัหากําไรของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

และอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักอ่ืนๆ 

กองทรัสต์ WHART ในปัจจบุนั  

   

2.8 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการให้

เช่าช่วงหลังคาของทรัพย์สินที่

จะลงทุนเพิ่มเติม 

: ทําให้กองทรัสต์ได้รับรายได้ค่าเช่าหลงัคา ซึ่งสญัญาเช่ากําหนดระยะเวลาไว้ 3 

ปี และมีคํามัน่ท่ีจะให้เช่าอีก 8  คราว คราวละ 3 ปี สาํหรับคราวท่ี 1 ถึงคราวท่ี 7 

และคราวละ 1 ปี สาํหรับคราวท่ี 8 ทัง้นี ้หาก WHA ไมใ่ช้สทิธิตามคํามัน่ในคราว

ใด WHA ยงัคงต้องชําระคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอื  

   

2.9 การขออนุมัติทาํรายการ : การเข้าทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้

ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมี

หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
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นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ข อ ม ติ เป็ น ไป ต า ม ท่ี ระ บุ ใน ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รัส ต์ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิตอ่ไป 

   

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง

เ ข้ า ทํ า ร า ย ก า ร  แ ล ะ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม

สมเหตุสมผลระหว่างการทํา

รายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยง

กับบุคคลภายนอก 

: บริษัทฯ เห็นว่าการให้เช่าช่วงหลังคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ

สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 1) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ WHART เน่ืองจากกองทรัสต์ 

WHART จะได้ รับค่าเช่าในอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าท่ีสามารถ

เทียบเคียงได้กบัอตัราคา่เช่าและระยะเวลาการเช่าพืน้ท่ีหลงัคาท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้นี ้และสญัญาตกลง

กระทําการของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนครัง้ท่ีผ่านๆ มาของ

กองทรัสต์ WHART 

 

อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย หรือเป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงในการให้เช่าช่วงหลงัคาของของอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และ

สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 1)  

   

2.11 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ

ก รรม ก ารข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่

แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   

2.12      รายการระหว่างกันที่ผ่านมา : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อเดียวกนัของรายการท่ี 1 

   

3. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 

3.1  วันที่ทาํรายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสํานกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์ WHART ได้

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 

WHART 

: WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ซึ่ ง เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์  คิด เป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART  

   

3.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  

แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ

เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ของกองทรัสต์ WHART  

   

3.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนัของ WHA โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจดัสรรให้แก ่WHA และ/หรือ กลุม่

บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการ

ออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ีสีนี่ ้

   

3.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 675,000,000 บาท (คํานวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทุน

จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีท่ีมีการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

โดยกองทรัสต์ WHART ในมูลค่ารวมไม่เกิน 4,880,250,000 บาท โดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

 

รายการดงักลา่วเมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติม (รายการท่ี 1) และ 2. การให้เช่าช่วงหลงัคาของทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 

เฟส 1) (รายการท่ี 2) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ 

WHART กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีขนาด

รายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ WHART ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  

WHART จะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการดงักล่าวจะต้องไม่มีเสียง
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คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 

เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอ

มติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอ

มติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

3.6 เกณฑ์ในการกําหนดค่าจอง

ซือ้หน่วยทรัสต์ที่  WHA และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 

WHA ต้องชาํระ 

: ราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน

ของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) 

อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิง

พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 

อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตรา

สารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการ

ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

   

3.7 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

จัดสรรห น่ วยท รัสต์ ให้แ ก่ 

WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันของ WHA 

: กองทรัสต์ WHART สามารถกําหนดผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้

แนน่อน  

   

3.8 การขออนุมัติทาํรายการ : การเข้าทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
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ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ข อ ม ติ เป็ น ไป ต า ม ท่ี ระ บุ ใน ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รัส ต์ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิตอ่ไป 

   

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง

เ ข้ า ทํ า ร า ย ก า ร  แ ล ะ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม

สมเหตุสมผลระหว่างการทํา

รายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยง

กับบุคคลภายนอก 

: สดัส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 

WHA มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรไม่ทําให้  

WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะท่ีมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนนท่ีควบคมุคะแนนเสียงของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 

สว่นหลกัเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัท่ี

ใช้กําหนดราคาท่ีเสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป 

 

3.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ

ก รรม ก ารข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่

แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   

3.11      รายการระหว่างกันที่ผ่านมา : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อเดียวกนัของรายการท่ี 1 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

 

งบดุล 

หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 2561 

สินทรัพย์    

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  26,295,464.24  31,724,681.23 32,311,201.07 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  787,127.51  139,661.45 88,092.17 

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  356,935.84  351,819.75 323,358.58 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  236,641.26  266,402.50 283,176.91 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน  89,723.96  85,473.12 69,617.41 

สนิทรัพย์อ่ืน  48,565.51  83,283.16 57,173.74 

รวมสินทรัพย์  27,814,458.33  32,651,321.21 33,132,619.87 

หนีส้ิน    

รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  106,364.97  69,524.55        140,199.27  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า  882,438.13  958,687.16        953,304.06  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  7,506,847.41  5,162,441.04     2,973,532.60  

หุ้นกู้  - สทุธิ - 4,195,811.41     6,493,429.10  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  169,841.86  155,212.58          85,974.27  

หนีส้นิอ่ืน  49,645.94  126,318.26          59,263.69  

รวมหนีส้ิน  8,715,138.31  10,667,995.00   10,705,702.98  

สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  18,927,083.48  21,624,465.78     21,596,360.09 

กําไรสะสม  172,236.54  358,860.44 830,556.80    

สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248  9.7770 9.9743 

จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 

(หนว่ย) 

 1,963,977,172  2,248,454,220 2,248,454,220 
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งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: พันบาท 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ไตรมาส 1 ปี 

2562 

รายได้จากการลงทุน    

รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  1,001,941.60    1,902,986.97    538,462.37  

รายได้คา่เช่าและบริการอ่ืนๆ  19,035.98         24,179.33         5,549.06  

รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระทําการ  58,390.22         51,009.81           6,652.26  

รายได้ดอกเบีย้  840.53           1,751.86              130.61  

รวมรายได้     1,080,208.34    1,979,927.97      550,794.30  

ค่าใช้จ่าย    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  23,299.05         43,542.34        12,345.41  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  22,528.77         34,833.87         9,876.32  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  4,185.93           5,945.32       1,331.87  

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  21,699.65         47,518.24       13,221.33  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน  104,522.35       203,980.72        48,122.68  

รวมค่าใช้จ่าย  176,235.75       335,820.49        84,897.61  

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  903,972.59    1,644,107.47         465,896.69  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    

ดอกเบีย้จ่าย  176,307.23       334,420.05      122,208.95  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  727,665.36    1,309,687.43      343,687.74  

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    

รายการกําไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  343.65           2,798.84       2,590.34  

รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (49,500.30)      160,521.56    283,926.01  

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (49,156.65)      163,320.40       286,516.35 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน

ระหว่างงวด 

 678,508.71    1,473,007.82      630,204.09  

 

 

งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: พันบาท 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ไตรมาส 1 ปี 

2562 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (2,313,466.12)  (3,494,710.85)   140,549.29  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  2,104,343.11          2,847,244.78  (192,118.57)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)

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

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ไตรมาส 1 ปี 

2562 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248   9.7770 9.9743 

การเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับ

งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.3455   0.6551  0.2803 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.25 5.04 5.62/1 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.33 32.67 32.31 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.63 48.53 47.74 

หมายเหตุ   /1คํานวณจาก EBITDA ตามสดัส่วนเสมือนทัง้ปี 2562  
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ร่างเพือ่พิจารณา 29 เมษายน 2562 
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

 

บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั และบริษัท กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จํากัด ได้ทําการประเมินทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสํานกังานจํานวนทัง้สิน้ 5 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 155,179.44 ตารางเมตร พืน้ท่ี

เช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา 71,482.00 ตารางเมตร บนท่ีดินรวมประมาณ 172 ไร่  

2 งาน 26.75 ตารางวา โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 พืน้ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 

คลังสนิค้า 

และอาคาร

สาํนักงาน 

พืน้ที่

หลังคา 

พืน้ที่ 

ลานจอด

รถ 

บริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา 

จาํกัด 

บริษัท กรุง

สยามประเมิน

ค่าทรัพย์สนิ 

จาํกัด 

1. โครงการอาคาร 

โรงงาน DTS  

ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 

ตําบลบอ่วิน อําเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบรีุ 

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

2. โครงการอาคาร 

โรงงาน Roechling  

นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิ

เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

ตําบลเขาคนัทรง อําเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

12-1-

90.913 

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

3. โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชล

หารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบางปลา 

อําเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ  

21-0-

64.814 

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

                                                           
 

12 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
13 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
14 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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 พืน้ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 

คลังสนิค้า 

และอาคาร

สาํนักงาน 

พืน้ที่

หลังคา 

พืน้ที่ 

ลานจอด

รถ 

บริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา 

จาํกัด 

บริษัท กรุง

สยามประเมิน

ค่าทรัพย์สนิ 

จาํกัด 

4. โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ชล

หารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบางปลา 

อําเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 

75-2-

8.815   
73,049.00 61,482.00 - 1,843,000,000 1,899,390,000 

5. โครงการ WHA KPN 

Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด กม. 

23 เฟส 2)  

ตัง้อยูท่ี่ตาํบลบางเสาธง 

อําเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมทุรปราการ 

57-0-

89.2516 

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

รวม 172-2-

26.75 

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

หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ฉบบั

ลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมภายในวนัที ่ 

1 มกราคม 2563) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน

เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2563) 

 

 

                                                           
 

15ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
16 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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1 

สารสนเทศการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรัสต)ี 

 

1.  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

บงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ 

WHART เรียบร้อยแล้ว  

   

2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

WHART 

: บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   

3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี

: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลท่ีกองทรัสต์ 

WHART ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาซื อ้และชําระค่าเช่าทรัพย์สิน ท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติม  

   

4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และนําเงินท่ี

ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและ

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

   

5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจํานวนรวมประมาณไม่

เกิน 1,670,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีสําคัญจะเป็นไป

ตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม

ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินสําหรับเงินกู้ ทัง้หมดจํานวนประมาณไม่เกิน 1,670,000,000  

บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ จะเป็นไปตามท่ีกองทรัสต์ WHART 

จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือ 

ชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   

7. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 

: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการชําระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์ WHART เสียประโยชน์ โดย

มีการกําหนดเง่ือนไขในสญัญาท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกต ิ
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(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจาก

กองทรัสต์ WHART อยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ

จากอตัราดอกเบีย้ / คา่ตอบแทนท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต 

และอัตราท่ีเรียกเก็บกับผู้ กู้  / ผู้ รับบริการรายอ่ืน และผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมนัน้ 

โดยการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั เช่น ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อตัรา

ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

มีการกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีท่ี 1 จะไม่เกินร้อย

ละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการท่ีอาจระบุไว้ในสญัญา

เงินกู้ตอ่ไป 

   

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกู้ยืมเงิน : ทําให้โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของ

กองทรัสต์ WHART ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น

ปัจจบุนั 

   

9. การขออนมุตัิทํารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่มติเสียงข้างมากซึง่คิดเป็นจํานวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ WHART กบัทรัสตี ดงันัน้ มติท่ีประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง

ไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว 

บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ  

 

โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอ

มติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ 

   

10. ค วาม เห็ น ของค ณ ะก รรม ก าร 

บริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าทํา

รายการ และเปรียบเทียบความ

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

เน่ืองจากจะช่วยให้กองทรัสต์  WHART มี โครงสร้างการบริหารเงินท่ีมี
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สม เห ตุส ม ผ ล ระห ว่า งก ารทํ า

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ

บคุคลภายนอก 

ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนตํ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้คํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คลอ่งของกองทรัสต์ WHART ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ท่ีกองทรัสต์ 

WHART ต้องชําระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกบัอตัรา

การกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบั

ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีใกล้เคียง

กนั (เช่น ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

และปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ) ซึ่งตํ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ

กองทรัสต์ WHART อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมท่ี

กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์ WHART เสีย

ประโยชน์ เน่ืองจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

11. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ

บริษัทฯ ท่ีแตกตา่งจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี 

   

12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 

: 1. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุครัง้แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้าน

บาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-2.00 ตอ่ปี 

2. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้กู้ยืม

เงินเพ่ือใช้สาํหรับการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุใน

การเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,350 ล้านบาท และ/หรือ

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 

ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.5 ตอ่ปี 

3.   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
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กองทรัสต์ได้ลงทนุในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,250 

ล้านบาท และ/หรือวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

4.   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ WHART ได้ลงทุนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF 

เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมภายหลงัจาก

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ 

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 4,061 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปี

ท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

5.   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึง่ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้สาํหรับการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุ

ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือวงเงินกู้ยืมระยะ

สัน้ไม่เกิน 1,780 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีท่ี 1 ถึง 5 ไมเ่กิน

ร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

   

13. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

งบดุล 

หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 2561 

สินทรัพย์    

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  26,295,464.24  31,724,681.23 32,311,201.07 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  787,127.51  139,661.45 88,092.17 

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  356,935.84  351,819.75 323,358.58 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  236,641.26  266,402.50 283,176.91 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน  89,723.96  85,473.12 69,617.41 

สนิทรัพย์อ่ืน  48,565.51  83,283.16 57,173.74 

รวมสินทรัพย์  27,814,458.33  32,651,321.21 33,132,619.87 

หนีส้ิน    

รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  106,364.97  69,524.55        140,199.27  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า  882,438.13  958,687.16        953,304.06  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  7,506,847.41  5,162,441.04     2,973,532.60  

หุ้นกู้  - สทุธิ - 4,195,811.41     6,493,429.10  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  169,841.86  155,212.58          85,974.27  

หนีส้นิอ่ืน  49,645.94  126,318.26          59,263.69  

รวมหนีส้ิน  8,715,138.31  10,667,995.00   10,705,702.98  

สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  18,927,083.48  21,624,465.78 21,596,360.09 

กําไรสะสม  172,236.54  358,860.44 830,556.80 

สินทรัพย์สุทธิ  19,099,320.02  21,983,326.21   22,426,916.89  

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248  9.7770 9.9743 

จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 

(หนว่ย) 

 1,963,977,172  2,248,454,220 2,248,454,220 
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งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ไตรมาส 1  

ปี 2562 

รายได้จากการลงทุน    

รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  1,001,941.60    1,902,986.97    538,462.37  

รายได้คา่เช่าและบริการอ่ืนๆ  19,035.98         24,179.33         5,549.06  

รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระทําการ  58,390.22         51,009.81           6,652.26  

รายได้ดอกเบีย้  840.53           1,751.86              130.61  

รวมรายได้     1,080,208.34    1,979,927.97      550,794.30  

ค่าใช้จ่าย    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  23,299.05         43,542.34        12,345.41  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  22,528.77         34,833.87         9,876.32  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  4,185.93           5,945.32       1,331.87  

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  21,699.65         47,518.24       13,221.33  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน  104,522.35       203,980.72        48,122.68  

รวมค่าใช้จ่าย  176,235.75       335,820.49        84,897.61  

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  903,972.59    1,644,107.47         465,896.69  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    

ดอกเบีย้จ่าย  176,307.23       334,420.05      122,208.95  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  727,665.36    1,309,687.43      343,687.74  

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    

รายการกําไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  343.65           2,798.84       2,590.34  

รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (49,500.30)      160,521.56    283,926.01  

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (49,156.65)      163,320.40       286,516.35 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน

ระหว่างงวด 

 678,508.71    1,473,007.82      630,204.09  

 

 

งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ไตรมาส 1 ปี 

2562 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (2,313,466.12)  (3,494,710.85)   140,549.29  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  2,104,343.11          2,847,244.78  (192,118.57)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)

สุทธิ 

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

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ไตรมาส 1 ปี 

2562 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7248   9.7770 9.9743 

การเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานสําหรับ

งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.3455   0.6551  0.2803 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.25 5.04 5.62/1 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.33 32.67 32.31 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.63 48.53 47.74 

หมายเหตุ   /1คํานวณจาก EBITDA ตามสดัส่วนเสมือนทัง้ปี 2562 

  


	เรื่องที่ 1 การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5
	1.  ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5
	2. จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม วิธีการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม และการกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์
	3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย (WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA)
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