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ที่  REMS 021/2560 

       วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

เร่ือง แจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับ

การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้า ส์ 

ฟันด์ (กองทนุรวม WHAPF) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 

โกรท (กองทรัสต์ WHART) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เอกสารแนบท้าย 1. สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกตา่งของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ และทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท และลกัษณะที่จะเปลีย่นแปลง

เมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว 

2. แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระบญัชี การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ และก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละ

ขัน้ตอน (Conversion Timeline) 

3. ผลกระทบทีผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับจากการแปลงสภาพ 

4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

5. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) 

6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

ที่มาและเหตุผลของการแปลงสภาพ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ได้สง่

หนงัสือถึงบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 
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อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) แสดง

ความประสงค์ที่จะให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของกองทนุรวม WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทนุรวม WHAPF และช าระคา่ตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิและภาระดงักลา่วเป็นหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART  

ในการด าเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอให้กองทุนรวม 

WHAPF ใช้วิธีการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการ

แปลงสภาพดงักลา่ว (“การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF”) ตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 

ทจ. 34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“ประกาศ 

ทจ. 34/2559”) การด าเนินการตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เสนอดังกล่าว จะเป็นผลให้กองทุนรวม WHAPF รวมเข้ากับ

กองทรัสต์ WHART  นอกจากนีห้ลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการดงันี ้

1. ส าหรับหนีข้องกองทนุรวม WHAPF ทีม่ีอยูก่บัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อนัเป็นสว่นหนึ่งของ

ภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้กองทรัสต์ WHART 

กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมาเพื่อช าระหนีด้งักลา่วทนัทีหลงัจากกองทรัสต์ WHART รับโอนหนีด้งักลา่ว และน าทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF ทัง้หมดหรือบางสว่นไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมดงักล่าว 

(รายละเอียดการกู้ยืมเงินปรากฏในเร่ืองที่ 2.3) 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์มีแผนให้กองทรัสต์ WHART ซึง่รับโอนทรัพย์สนิและภาระจากกองทนุรวม WHAPF 

ไปลงทนุในทรัพย์สินของบริษัทในกลุม่บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (รายละเอียดการลงทนุปรากฏ

ในเร่ืองที่ 2.2) ทนัที เงินทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วจะประกอบไปด้วย 

(1) เงินกู้ ยืม โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้กองทรัสต์ WHART กู้ ยืมเพื่อลงทุนเพิ่มเติม

ดงักลา่วจากสถาบนัการเงิน ซึง่จะอยูใ่นสญัญาฉบบัเดียวกนักบัท่ีกองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเพื่อ

ช าระหนีต้ามข้อ 1 และจะน าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่

ได้รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทัง้หมดหรือบางสว่นไปเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมดงักลา่ว 

เช่น 

1) จ านองทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมา

จากกองทนุรวม WHAPF  

2) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม 

WHAPF 

3) สิทธิการเช่าและสิทธิเรียกร้องในค่าเช่าและค่าบริการจากผู้ เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมและทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF  
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4) สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกนัในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF  

(2) เงินประกันการเช่าและการบริการจากผู้ เช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งได้รับโอนจาก 

บริษัทในกลุม่บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF 

ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART พิจารณาอนมุตัิการ

รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แปลงสภาพเข้าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART นอกจากนี ้รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรากฏตามสรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกตา่งของกองทนุรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART และ

ลกัษณะที่จะเปลีย่นแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว เอกสารแนบ 1 ระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการแปลงสภาพ 

การเลิกกองทุนรวม การช าระบญัชี การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ และก าหนดเวลา

โดยประมาณของการด าเนินการแตล่ะขัน้ตอน (Conversion Timeline)  เอกสารแนบ 2 และผลกระทบทีผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์

จะได้รับจากการแปลงสภาพ เอกสารแนบ 3 โดยเห็นสมควรให้มีการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ในวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ 

ฟอร์จนู เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1 การรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

ในวาระนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าเสนอรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2560 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวนัที่ 
5 เมษายน 2560 

2 การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็น

กองทรัสต์ที่ รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์ การลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 

WHART และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ WHART 

2.1 การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็น

กองทรัสต์ที่ รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์ 

การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทนุรวม WHAPF โดยกองทรัสต์ WHART จะช าระคา่ตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิและภาระเป็นหนว่ยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพพร้อมกัน ตามที่
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ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สง่หนงัสือแสดงความประสงค์ถึงบริษัทจดัการ (โปรดพิจารณารายละเอียดการลงทุนใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในเร่ืองที่ 2.2) 

การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลง

สภาพ จะกระท าได้โดยการขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดงันี ้ 

(1) ให้บริษัทจดัการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  

(1.2) การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ  

(1.3) เร่ืองอื่นใดตามที่ประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด  

(2) ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) การรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  

(2.2) การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ  

(2.3) เร่ืองอื่นใดตามที่ประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

เมื่อได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ WHART ทัง้หมดข้างต้นแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เพื่อด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม  WHAPF ต่อไป เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ก าหนดวนัเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม WHAPF และกองทนุรวม WHAPF โดยบริษัทจดัการ

จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว ตามรายละเอียดและเง่ือนไขในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และ การลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม

ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลง

สภาพ (รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ปรากฏในเร่ืองที่  3) นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี  ด้วยการเข้าท าสญัญาที่มีข้อผูกพันว่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการ

เพื่อให้กองทรัสต์ WHART รับโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนการรับโอน

ทรัพย์สนิดงักลา่วด้วยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกใหมข่องกองทรัสต์ WHART ให้แก่กองทนุรวม WHAPF 
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หลงัจากที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ

แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ว บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมกนัก าหนดวนัโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทนุรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART (“วนัโอนทรัพย์สินและภาระ”) ทรัพย์สินและภาระ

ของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ประกอบไปด้วย ทรัพย์สิน หนีส้ินและความรับผิด

ของกองทนุรวม WHAPF (กลา่วคือ (1) ทรัพย์สิน และ สิทธิเรียกร้อง ของกองทนุรวม WHAPF ทัง้หมดที่กองทนุ

รวม WHAPF มีอยู ่ณ วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ และ (2) หนีส้นิ หน้าที่ ความผกูพนั และความรับผิดของกองทนุ

รวม WHAPF ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ ณ วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ) โดยไมร่วมถึงรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ทรัพย์สนิหรือเงินท่ีกนัไว้เพื่อการช าระหนี ้

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืนจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม WHAPF ซึง่ยงัมิได้ช าระให้แก่

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือบคุคลที่มีสทิธิได้รับเงินนัน้ 

(3) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการช าระบญัชีของกองทนุรวม WHAPF  

(“ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF”) 

ทัง้นี ้หนีส้ าหรับทรัพย์สินหรือเงินที่กนัไว้เพื่อการช าระหนี ้คือ หนีส้ินของกองทนุรวม WHAPF ที่ถึงก าหนดช าระ 

ก่อน หรือ ณ วนัโอนทรัพย์สินและภาระ และกองทุนรวม WHAPF ยงัไม่ได้ช าระ เช่น หนีข้องเจ้าหนีท้างการค้า 

ดอกเบีย้เงินกู้  รายการท่ีกนัไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับภาระที่กองทนุรวม WHAPF จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบก่อน

วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ เป็นต้น หนีด้งักลา่วจะไมโ่อนให้แก่กองทรัสต์ WHART 

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  WHAPF ซึ่งยังมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนหรือบคุคลที่มีสิทธิได้รับเงินนัน้ หมายรวมถึง เงินปันผลที่บริษัทจัดการประกาศจ่ายไว้ก่อนวนัโอน

ทรัพย์สนิและภาระ และมีก าหนดจ่ายหลงัวนัโอนทรัพย์สนิและภาระ 

ทรัพย์สินของกองทนุรวม WHAPF ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงทรัพย์สินหลกั

ทัง้หมดของกองทนุรวม WHAPF ได้แก่ 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนครัง้แรก 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง้แรก 

ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการอาคารคลงัสินค้า Kao 1 และ Kao 2 ประกอบด้วย

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้า

พร้อมส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของ

ท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดั

ชลบรีุ  
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2. โค รงก า รอ าค า รโรง งา น  Triumph (เดิ ม ช่ื อ  Primus) 

ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในที่ดิน พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภท

โรงงานพร้อมส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ

ของที่ดิน ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบ

ยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่หน่ึง 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม

ครัง้ที่หนึง่ จากการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ DKSH Consumer1 ประกอบด้วยสทิธิการเช่าที่ดิน

และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้า

พร้อมส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของ

ที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลัก

กิโลเมตรท่ี 20 จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. โครงการ DKSH 3M ประกอบด้วยสิทธิการเช่าที่ดินและ

กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้าพร้อม

ส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน ซึ่ง

ตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลกักิโลเมตรที่  

                                                           
1 ตามข้อมูลจากโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF โครงการ DKSH Consumer ตั้งอยู่บนที่ดินที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนโดยรับโอนสิทธิการเช่ามา ที่ดังกล่าว
ครอบคลมุ (1) พืน้ที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 2813 พืน้ที่รวม 2 ไร่ 1 งาน (ที่ดินภายใต้โฉนดดงักล่าวมีพืน้ที่ทัง้หมด 4 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา) และ (2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 
33043 33044 33045 และ 33046   โฉนดเลขที่ 2813 เป็นภารยทรัพย์โดยตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 และ ที่ดินอื่นอีก
จ านวน 10 โฉนด (ที่ดินสามยทรัพย์) อยู่ก่อนวนัที่ กองทุนรวม WHAPF ลงทุนในที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 เพื่อใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  

แม้ในทางกฎหมาย เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 อาจใช้สิทธิในฐานะเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์บางประการที่อาจกระทบถึงการหาประโยชน์ใน
โครงการ DKSH Consumer อย่างไรก็ดี กองทุนรวม WHAPF ได้ด าเนินการให้เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่จะไม่ใช้
ประโยชน์ในภาระจ ายอม รวมถึงยินยอมให้มีการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินภารยทรัพย์โฉนดเลขที่ 2813  บางส่วนที่กองทนุรวม WHAPF เข้าลงทนุ ตลอดระยะเวลาการเช่า
ภายใต้สญัญาเช่า ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 ได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงภาระจ ายอม ณ ส านกังานที่ดินที่
เก่ียวข้องแล้ว  

ส าหรับเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์อื่นๆ ที่เหลือซ่ึงกองทุนรวม WHAPF  ไม่ได้เข้าลงทุน อาจใช้สิทธิในฐานะเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์บางประการที่อาจกระทบถึงการหา
ประโยชน์ในโครงการ DKSH Consumer เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ตามสญัญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ที่กองทนุรวม WHAPF รับโอน
มานั้น ไม่มีลักษณะเป็นการกระท าที่ส่งผลให้ประโยชน์แห่งภาระจ ายอมของเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดังกล่าว  ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก กล่าวคือ เจ้าของที่ดิน
สามยทรัพย์ดงักล่าว ยงัคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ในส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องรุกล ้าเข้ามาในที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ในส่วนที่อยู่ภายใต้สญัญาเช่า นอกจากนี้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ในส่วนที่อยู่ภายใต้
สญัญาเช่าไม่มีช่องทางเชื่อมต่อกบัทางเข้าออกหรือทางเดินรถยนต์ส าหรับเข้าออกสู่ถนนสาธารณะอื่น ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยัของศาลฎีกาที่เก่ียวข้อง การ
ใช้ภารยทรัพย์ของเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าว นัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสจุริตเท่าที่จ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของที่ดิน
สามยทรัพย์ดงักล่าว ย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพือ่เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 2813 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 
2813 ดงักล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน หรือทางรถยนต์ส าหรับเข้าออกสู่ถนนบางนา – ตราด เท่านัน้ 
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20 จงัหวดัสมทุรปราการ 

3. โครงการ DKSH บางปะอิน ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

พร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสนิค้าพร้อมส านกังาน 

และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ใน

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. โครงการ Ducati ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างประเภทอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน และ

ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ในนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่สอง 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม

ครัง้ที่สอง จากการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ Healthcare ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อม

สิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน และ

ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

บ า งโฉ ล ง  อ า เภ อบ า งพ ลี  (บ า งพ ลี ให ญ่ ) จั งห วัด

สมทุรปราการ  

2. โครงการ Kao 3 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้าพร้อมส านักงาน และ

ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

ดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่สาม 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม

ครัง้ที่สาม จากการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center ประกอบด้วยสิทธิ

การเช่าช่วงท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภท

อาคารคลงัสินค้าและโรงงานพร้อมส านกังาน และทรัพย์สิน

อื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 19)  

2. โค รงการ DSG Phase 1 และ  Phase 2 ประกอบ ด้ วย

กรรมสิท ธ์ิใน ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคาร
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คลงัสินค้าและโรงงานพร้อมส านกังาน และทรัพย์สินอื่น ๆ 

อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ในเขตประกอบการเหม

ราช สระบรีุ ต าบลหนองปลาหมอ และต าบลบวัลอย อ าเภอ

หนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

3. โครงการ Ducati Phase 2 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทอาคารโรงงานพร้อมส านกังาน 

และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ใน

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง 

4. โครงการ 3M Phase 2 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูก

สร้างประเภทอาคารคลังสินค้าพร้อมส านักงาน รวมถึง

อาคารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบ

ของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณ

หลกักิโลเมตรท่ี 20 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 

(บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

5. โค ร ง ก า ร  WHA Mega Logistics (พ าน ท อ ง  ช ล บุ รี ) 

ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภท

อาคารคลงัสินค้าพร้อมส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อัน

เป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 01 ต าบลพานทอง 

หนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

6. ระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare ประกอบด้วย

กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตัง้ในอาคารศูนย์

กระจายสิน ค้า ในโครงการ Healthcare เพื่ อป รับป รุง

อสังหาริมทรัพย์ในโครงการ Healthcare ซึ่งกองทุนรวม

ได้มาจากการลงทนุให้มีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่สี่ 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม

ครัง้ที่สี ่ซึง่ได้แก่  

1. โครงการ DSG Phase 3 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกู

สร้างในส่วนปรับปรุงต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1 



 

 9 

และ Phase 2  และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของ

อาคาร ซึ่งตัง้อยู่ในเขตประกอบการเหมราช สระบุรี ต าบล

หนองปลาหมอ และต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จังหวดั

สระบรีุ 

 

ภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึง 

1. สญัญากู้ ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ( ลงวันที่ 17 

ธนัวาคม 2556 (“สญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF”)   

เมื่อกองทรัสต์ WHART รับโอนสญัญากู้ เดิมของกองทุนรวม WHAPF แล้ว กองทรัสต์ WHART จะ

ด าเนินการจดัหาวงเงินกู้ ใหมม่าช าระคนืเงินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF นีท้นัที โดยจะ

จดัหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัทรัสตี โดยจะกลา่วตอ่ไปในเร่ืองที่ 2.3 

2. หนีส้ิน หน้าที่ ความผูกพัน และความรับผิดของกองทุนรวม WHAPF ในสญัญาต่างๆ ที่กองทุนรวม 

WHAPF เข้าท ากบับคุคลอื่นและยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ แตย่งัไม่ถึงก าหนดช าระ ณ วนัโอนทรัพย์สินและ

ภาระ  

 

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของของกองทนุรวม WHAPF ที่จะโอน

ให้แก่กองทรัสต์ WHART ภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ข้อมูลโดยสรุป

เก่ียวกับสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม WHAPF เข้าท ากับบคุคลอื่นและยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม

2560 และสถานะการด าเนินการให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตกลงหรือยินยอมให้เปลี่ยนคู่สญัญาจากกองทุนรวม 

WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART ไว้ในจดหมายเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะสง่ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เพื่อพิจารณา 

ในการโอนทรัพย์สนิท่ีมีกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART กองทนุรวม WHAPF จะใช้

วิธีท าสญัญาโอนทรัพย์สนิระหวา่งกองทนุรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART สว่นการโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ 

ภาระของกองทุนรวม WHAPF จะใช้วิธีท าสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ระหว่างกองทุนรวม WHAPF และ

กองทรัสต์ WHART และคูส่ญัญาเดิม 

ส่วนทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของกองทรัสต์  WHART ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามจดหมายเชิญ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทีจ่ะสง่ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา 
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การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ให้แก่

กองทรัสต์ WHART จะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เพิ่มทุนออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ 

WHAPF เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ให้กู้ยืมเงิน ให้กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิที่

จะลงทนุเพิ่มเติม และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 

2) เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตให้ กองทรัสต์ WHART เพิ่มทนุเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ

รองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF  

3) เมื่อกองทนุรวม WHAPF ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ด าเนินการแปลงสภาพกองทุน

รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ระบใุนเร่ืองนี ้

4) การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ

กองทนุรวม WHAPF จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การ

ยกเว้น ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย  

ดังนัน้ ภายหลงัจากการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพ

กองทุนรวม WHAPF เสร็จสิน้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART จะประกอบไปด้วย (1) ทรัพย์สินหลกัทัง้หมด

ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั (2) ทรัพย์สนิหลกัทัง้หมดของกองทนุรวม WHAPF และ (3) ทรัพย์สนิท่ี

จะลงทนุเพิ่มเติมหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF รายละเอียดปรากฏตามเร่ืองที่ 2.2  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการออกและสง่มอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

ในวนัโอนทรัพย์สินและภาระเพื่อแลกเปลี่ยนกบัการรับโอนทรัพย์สินและภาระกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่

กองทรัสต์ WHART โดยรายละเอียดการออกและสง่มอบหน่วยทรัสต์ดงักลา่วจะเป็นไปตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การ

ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ ที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่กองทนุรวม WHAPF ได้รับไปนัน้ จะน าไปสบัเปลี่ยนกบัหน่วยลงทนุของ

กองทุนรวม WHAPF ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่  บริษัทจัดการและผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรก าหนดอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (“อตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กบัหน่วยทรัสต์”) ปัจจุบนักองทนุรวม WHAPF มีหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 939,060,000 หน่วย ดงันัน้ จ านวน

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่ผู้ จดัการกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF จะมี
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จ านวน 991,835,172 หน่วย เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ในปัจจุบันของกองทรัสต์ WHART จ านวน 

972,142,000 หนว่ย จะท าให้มีจ านวนหนว่ยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 1,963,977,172 หนว่ย 

ทัง้นี ้อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่เสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาดังกล่าว 

ค านวณจากสตูรค านวณดงันี ้

อัตราการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์  = 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้วตอ่หนว่ย  
ของกองทนุรวม WHAPF  

(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit) 
(Swap Ratio)  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560) ทีป่รับปรุงแล้วตอ่หนว่ย  

ของกองทรัสต์ WHART  
(WHART’s Adjusted Net Asset Value per Unit) 

 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้วต่อหน่วย ของกองทุนรวม WHAPF 
(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีที่มาในการค านวณดังนี ้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม WHAPF ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

ปรับปรุง:  ปรับปรุงมลูคา่ทรัพย์สนิให้สะท้อนคา่เฉลีย่ของราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 2 ราย 

(ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ)  

หกั:  เงินปันผลที่จ่ายจากผลการด าเนินงานถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 (ส าหรับผลประกอบการในงวด 1 พฤศจิกายน 

2559 – 31 มกราคม 2560) 

หกั:  เงินปันผลพิเศษทีจ่ะจา่ยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัโอนทรัพย์สนิและภาระ ตามรายละเอยีดด้านลา่ง 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้วต่อหน่วย ของกองทรัสต์ WHART  
(WHART’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีที่มาในการค านวณดังนี ้

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ WHART ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

ปรับปรุง:  ปรับปรุงมลูคา่ทรัพย์สนิให้สะท้อนค่าเฉลีย่ของราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 2 ราย 

(ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ) 

หกั:  เงินปันผลและเงินลดทนุท่ีจา่ยจากผลการด าเนินงานถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 (ส าหรับผลประกอบการในงวด 16 

พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560) 

ส าหรับรายละเอียดราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายที่น ามาใช้ปรับปรุงมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART และรายละเอียดรายการอื่น ๆ ประกอบการ
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ค านวณอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะสง่

ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา 

อตัราการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์นีเ้ป็นอตัราที่ก าหนดไว้เป็นท่ีแน่นอน จึงท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ที่จะออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้แก่

กองทรัสต์ WHART เป็นจ านวนแน่นอนเช่นเดียวกนั โดยอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์นี ้จะไม่

ผันแปรตามมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ วันโอน

ทรัพย์สินและภาระ ในขณะที่มลูค่าทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART 

จะพิจารณาจากข้อมูลทางบญัชีลา่สดุของกองทนุรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน

และภาระ ด้วยเหตดุงักลา่ว มลูคา่ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ 

วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ จึงอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงจากมลูคา่ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF ตาม

สตูรการค านวณอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ข้างต้น  สง่ผลให้กองทรัสต์ WHART อาจมีก าไร

หรือขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง จากมูลค่าตามสตูรการ

ค านวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถืออยู่อาจ

เพิ่มขึน้หรือลดลง จากมลูคา่ตามสตูรการค านวณอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ 

 

ก่อนวนัโอนทรัพย์สินและภาระ บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษ จ านวน 64,000,000 บาท ให้กบัผู้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ซึ่งเป็นเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายได้จากสภาพคล่องของกองทุนรวม 

WHAPF ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับความเป็นไปได้ของการแปลงสภาพกองทนุรวม 

WHAPF  

ภายหลงัจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART เสร็จสิน้แล้ว 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิและช าระบญัชีกองทนุรวม WHAPF โดยการเลกิกองทนุรวม WHAPF และแตง่ตัง้

ผู้ ช าระบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในขัน้ตอนนี  ้ผู้ ช าระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ WHART ที่กองทนุรวม WHAPF ได้ไปจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอน 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที่จะได้รับสิทธิสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยลงทุน ณ วนัที่ก าหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์  ซึ่งอาจมีรายช่ือแตกต่างจาก

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF  

ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการสับเปลี่ยนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็ม ผู้ ช าระบัญชีจะน า

หนว่ยทรัสต์ที่เหลอืดงักลา่วไปจ าหนา่ยให้แก่บริษัทในกลุม่บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
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เป็นราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้วต่อหน่วยของกองทรัสต์ 

WHART ซึ่งใช้ในการค านวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์  และน าเงินที่ได้จากการจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ดังกล่าวไปช าระค่าช าระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF และหากมีเหลือ จะโอนให้แก่กองทรัสต์ 

WHART ตอ่ไป  

ทัง้นี ้การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF จะไม่มีการ

รับซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าร่วมประชุมและคดัค้านการแปลงสภาพ

กองทนุรวม WHAPF แตอ่ยา่งใด 

เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการเลิกกองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวม WHAPF แล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะขอเพิกถอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF จากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการขอจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่จะด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวม WHAPF เพื่อรับโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART 

เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพแล้ว 

กองทรัสต์ WHART มีแผนที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทันที โดยที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้ เงินทุน

ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะประกอบไป

ด้วย (1) เงินกู้ จากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ โดยจะน าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและ

ทรัพย์สินของกองทรัสต์  WHART ที่ ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทัง้หมดหรือบางส่วนไปเป็น

หลกัประกนัการกู้ยืมดงักลา่ว เช่น (ก) จ านองทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมและทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ที่

ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF  (ข) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอน

มาจากกองทนุรวม WHAPF (ค) สทิธิการเช่าและสิทธิเรียกร้องในคา่เช่าและค่าบริการจากผู้ เช่าในทรัพย์สนิที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF (ง) สิทธิที่จะได้รับ

ค่าชดเชยจากบริษัทประกันในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่ได้รับโอนมา

จากกองทนุรวม WHAPF และ (2) เงินประกนัการเช่าและการบริการจากผู้ เช่าของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมซึ่ง

ได้รับโอนจาก บริษัทในกลุม่บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

WHART ที่ได้รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทัง้นี ้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการ

แปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF การกู้ยืมเงิน และ การน าทรัพย์สินไปเป็นหลกัประกนัจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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นอกจากนี ้รายละเอียดของระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระ

บญัชี การลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ และก าหนดเวลาโดยประมาณของการ

ด าเนินการแต่ละขัน้ตอน ปรากฏตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี การลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ และก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละ

ขัน้ตอน (Conversion Timeline) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ในการนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้แก่

กองทรัสต์ WHART ข้อมูลสรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ขัน้ตอนการด าเนินการและระยะเวลาเพื่อ

ด าเนินการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทนุรวมและการช าระบญัชี และคา่ใช้จ่ายในการแปลง

สภาพ ไว้ในจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะสง่ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ

กองทนุรวม WHAPF ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่

ขยายให้ เก่ียวกบัการยกเว้น ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย

บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์จะไมเ่ข้าท าการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และไมล่งทนุในทรัพย์สนิที่

จะลงทนุเพิ่มเติม 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  

1) การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแผนการแปลงสภาพ การเพิ่มทนุรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็น

กองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การรับโอน

ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้กองทนุรวม WHAPF เป็นหนว่ยทรัสต์ แล้ว

เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลง

สภาพกองทนุรวม WHAPF คาดว่าจะท าให้กองทรัสต์ WHART เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ที่มีขนาดทรัพย์สินที่

ใหญ่ที่สดุในประเทศ (โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุงวด วนัที่ 31 กรกฎาคม 

2559 ของกองทุนรวม WHAPF และข้อมูลงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุงวด วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ของกองทรัสต์ WHART)  ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจในการลงทุนแก่นกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ช่วย
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สง่เสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

เพิ่มขึน้ 

2. การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลง

สภาพกองทุนรวม WHAPF จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของทรัพย์สิน ทัง้ในแง่ท าเลที่ตัง้ กลุ่ม

อุตสาหกรรมของผู้ เช่า อายุสญัญาเช่า และจ านวนผู้ เช่า อนัจะช่วยลดการกระจุกตวัในการลงทุนอยู่ใน

อสังหาริมทรัพย์เพียงลักษณะเดียวและการพึ่งพาแหล่งรายได้จากเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง (Asset 

Diversification) และลดการพึ่งพารายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใดรายหนึ่ง รวมทัง้เป็นการเพิ่มความ

หลากหลายของลักษณะการลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอันจะช่วยท าให้

ผลตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีความมัน่คง  

3. ปัจจุบัน กองทุนรวม WHAPF มีอัตราการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของ

กองทรัสต์ (ข้อมูลตามงบการเงินนประจ าปี 2559 สิน้สุดงวด วันที่  31 กรกฎาคม 2559) ในขณะที่

กองทรัสต์ WHART มีอตัราการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (ข้อมูลตามงบการเงิน

ประจ าปี 2559 สิน้สดุงวด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559)  ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF แล้วจะ

ท าให้กองทรัสต์ WHART มีอตัราการกู้ยืมต่อมลูค่าทรัพย์สินรวมในระดบัที่ต ่าลง โดยลดลงเหลือประมาณ

ร้อยละ 18 ของมลูค่าสินทรัพย์ของกองทรัสต์  เนื่องมาจากระดบัเงินกู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF อยู่ใน

ระดบัต ่า ท าให้กองทรัสต์ WHART สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกู้ยืมสว่นที่เหลืออยู่ (ไม่

เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อนัท าให้มีสภาพคล่อง

เพิ่มเติมส าหรับการปรับปรุงสภาพสนิทรัพย์ (Major Renovation) และยงัใช้เงินกู้ เป็นเงินทนุในการลงทนุใน

สนิทรัพย์เพิ่มเติมได้ อนัจะช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึน้ เนื่องจากการระดมทนุ

โดยการกู้มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่การเพิ่มทนุ  

4. ในกรณีที่การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ธนัวาคม 2560 หรือภายใน

ระยะเวลาที่ขยายออกไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากมลู

คา่ที่เพิ่มขึน้จากการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) รวมทัง้ในการโอนทรัพย์สนิและภาระของ

กองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART เนื่องจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ก่อน

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือระยะเวลาที่กฎหมายขยายให้ จะได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และอากรแสตมป์ และได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ 

ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง 

2) อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาอัตราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึ่งก าหนดที่อัตรา 1 

หนว่ยลงทนุ ต่อ 1.0562 หนว่ยทรัสต์แล้วเห็นวา่เป็นอตัราที่เหมาะสม เนื่องจากอตัราการสบัเปลีย่นดงักลา่วเป็น
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อตัราที่สะท้อนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม WHAPF และ กองทรัสต์ WHART ที่ได้มีการปรับปรุงราคา

ประเมินมลูค่าทรัพย์สินให้เป็นมูลค่า ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่คาดว่าจะเป็นวนัโอนทรัพย์สินและ

ภาระ ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ปรับปรุงดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของราคาประเมินของผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระ 2 ราย เพื่อให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่ใช้ในการหาอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์

เป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิที่สะท้อนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัโอนทรัพย์สินและภาระให้มากที่สดุ ทัง้นี ้อตัราการ

สบัเปลีย่นที่ก าหนดดงักลา่ว อยูใ่นช่วงอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนท่ีเหมาะสมที่แนะน าโดยที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ  

ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โปรดศึกษาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เก่ียวกับความเหมาะสมของการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่

รองรับการแปลงสภาพ ความเหมาะสมของอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และความเห็นอื่นๆ ของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ที่จะได้จัดส่งพร้อมจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาโดยละเอียดก่อนการ

พิจารณาลงมติอนมุตัิ 

 

2.2 การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART ลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทนุในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และ

ส านักงานที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ

อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน โดยทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้("ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม") ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) (“WHA”) บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้”) และ บริษัท 

แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ากดั (“แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”) (รวมเรียกวา่ “WHA Group”) มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

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

(ก) สิทธิการเช่าบางส่วนในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329 
และ 140154) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 50 ไร่ 46.25 ตารางวา2 จาก 

                                                           
2 ที่ดินแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตทีดิ่น 
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WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและส านักงานในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จ านวน 5 หลงั ขนาด
พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร3 พืน้ท่ีเช่าหลงัคา
รวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพืน้ที่ลานจอดรถประมาณ 
2,340.00 ตารางเมตร4 พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่น
ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ที่เช่าหลงัคา 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ยังมีผู้
เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าอาคาร
คลงัสนิค้าและส านกังาน และ 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่า
จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก
ลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA ต่อไป ทัง้นี ้ใน
ระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว  กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิ
แก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคา

                                                           
3 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ มีขนาดพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดีมี
พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี้ พืน้ที่เช่าใน
บางอาคารมีการตกลงในเงือ่นไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าตามสัญญา ทัง้นี้การประเมินราคา
ทรัพย์สินค านวณจากพืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 47,221.00 ตารางเมตร เป็นส าคญั 
4 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี 

พืน้ที่ดงักล่าวเป็นพืน้ที่ที่ผูเ้ช่ารายหน่ึงในโครงการมีสิทธิใช้เป็นลานจอดรถ เนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า ทัง้นี้ ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
ค านวณพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้
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ดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบั
แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่า
เช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และ
เทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เชา่ที่มผีู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ 
WHART (ถ้ามี) (“สทิธิในการเช่าหลงัคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่า
หลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การ
ช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอัน
สิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. ส าหรับอาคาร E1 (บางส่วนซึ่งมีขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 1,598 ตาราง
เมตร) ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 
ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั มีสญัญาเช่าฉบบัท่ีจะครบก าหนดอายกุารเช่าใน
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  หากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560  ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าในอาคาร E1 ไม่เช่าอาคาร E1 ต่อ หรือ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า  
WHA จะช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุาร
เช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแต่กรณี) แตไ่ม่
เกิน 3 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA 
ตอ่ไป 

3. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

3.1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

3.2. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กับ WHA  ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว และ 

3.3. สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิ) 

4. เนื่องจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) มีระบบดบัเพลงิที่เช่ือมตอ่กบัเคร่ืองป๊ัมน า้
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่ ง  WHA เป็นเจ้าของ และ มิ ได้ โอนให้แก่
กองทรัสต์ WHART ดังนัน้ ในเวลาที่  กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน 
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กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ยงัคงเช่ือมต่อเคร่ืองป๊ัมน า้ดบัเพลิง 
(Fire Pump) กบัระบบดบัเพลงิใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้สญัญา
เช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
นัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพและลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) 
(อาคาร C และอาคาร M) ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) จ านวน 2 หลัง ขนาดพืน้ที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 
14,099.56 ตารางเมตร 

(ข) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบนักองทนุรวม WHAPF ซึ่งเป็นผู้ เช่าช่วงที่ดินในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ให้ WHA ใช้ที่ดิน
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) 
เพื่อเป็นที่ตัง้อาคาร C และอาคาร M ดงันัน้ เมื่อกองทรัสต์ WHART รับ
โอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวม WHAPF แล้ว กองทรัสต์ 
WHART จะเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินดงักลา่ว 

2. ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร 
M) ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มี
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ผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับ
พืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) นี ้กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้

3.1. บนัทึกยกเลกิการช าระเงินค่าใช้ที่ดินกบั WHA ซึ่ง WHA ได้ท า
ไว้กับกองทุนรวม WHAPF เพื่อเป็นค่าใช้ที่ดินในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 
(อาคาร C และอาคาร M) 

3.2. สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลกูสร้าง) กับ 
WHA ซึง่เป็นเจ้าของอาคารและสิง่ปลกูสร้าง และ 

3.3. สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHA ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลูกกา) ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลล าลูกกา 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1346) เนือ้ที่ดิน 12 ไร่ 2 
งาน 50.50 ตารางวา5 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ห้องเย็น และส านกังานโครงการ WHA 
Mega Logistics (ล าลูกกา) จ านวน 0 หลัง ขนาดพืน้ที่ เช่ารวม
ประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร พืน้ที่ เช่าลานจอดรถประมาณ 

                                                           
5 เนือ้ที่ดินดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ที่ดินทัง้หมดตามที่ปรากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจบุนัที่ดินแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรังวดัแบ่งแยกโฉนด 
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4,124.00 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics (ล าลกูกา) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พืน้ที่อาคารโรงงาน ห้องเย็น และส านักงาน  โครงการ 
WHA Mega Logistics (ล าลูกกา) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว 
อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่
อาคารโรงงาน ห้องเย็น และส านักงานที่ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวน
พืน้ที่  ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับพืน้ทีเ่ช่าอาคารโรงงาน ห้องเย็น และส านกังาน หรือจนกวา่จะมีผู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics (ล าลูกกา) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้

2.1 สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) กับ
ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลกูสร้าง และ 

2.2 สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กับ ดบับลิวเอชเอ 
เวนเจอร์ โฮลดิง้ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics (ล าลูกกา) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตาม
จดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ
และลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART 

 

(4) โค ร งก าร  Omada Areospace Factory (ร ะย อ ง ) ตั ้ ง อ ยู่ ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
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จังหวัดระยอง 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 34269, 39798) เนือ้ที่ตาม
โฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา6 

(ข) กรรมสิท ธ์ิในอาคารโรงงานและส านักงานโครงการ Omada 

Aerospace Factory (ระยอง) จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร7 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโรงงานและส านกังานของโครงการ Omada Aerospace 
Factory (ระยอง) 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พืน้ที่อาคารโรงงานและส านักงาน  โครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแล้ว อยา่งไรก็
ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคาร
โรงงานและส านักงานที่ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าอาคาร
โรงงานและส านักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์  WHART 
จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้

2.1. สัญญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) 
กบัแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลกูสร้าง และ 

                                                           
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดีมีพืน้ที่ที่ปรากฏ
ตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ที่เช่าในอาคารมีการตก
ลงในเงื่อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าตามสญัญา ทัง้นีก้ารประเมินราคาทรัพย์สินค านวณจาก
พืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 15,568.79 ตารางเมตร เป็นส าคญั 
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2.2. สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์  กับ แวร์เฮาส์ 
เอเซีย อะไลแอนซ์  ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น  ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว 

3. ในการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ Omada Aerospace Factory 

กองทรัสต์ WHART จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าฉบับเดิม

ระหว่างแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ และบริษัท โอมาดะ อินเตอร์เนชั่น

แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั (“ผู้ เช่า”) ซึง่แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ได้ตกลง

ยินยอมให้ผู้ เช่าสามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่เช่าหรือต่อ

เติมทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าเพื่อขยายพืน้ที่

คลงัสินค้าเพิ่มเติมในบริเวณที่ดินที่เช่าซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินที่จะ

ซือ้จะขาย 

ผู้ เช่าอาจให้บริษัท ดบับลิวเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้าง

และต่อเติมและให้ผู้ เช่าเช่าอาคารและส่วนต่อเติมดงักลา่วก็ได้ อาคารที่

ก่อสร้างเพิ่มเติมและสว่นต่อเติมนัน้จะไม่ถือเป็นสว่นควบของที่ดินซึง่เป็น

ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย ดงันัน้ เมื่อกองทรัสต์ WHART รับโอนทรัพย์สิน

ในโครงการดังกล่าวมาแล้ว จะผูกพันตามเง่ือนไขดังกล่าว อย่างไรก็ดี  

กองทรัสต์ WHART อาจจะพิจารณาเข้าลงทนุเพิ่มเติมในอาคารท่ีก่อสร้าง

เพิ่มเติมและสว่นตอ่เติมดงักลา่วในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้าลงทนุ

เพิ่มเติมนัน้  กองทรัสต์ WHART จะค านึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์ 

WHART เป็นส าคญั ทัง้นี ้การลงทนุเพิ่มเติมในอาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติม

และส่วนต่อเติมดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

นอกจากนี  ้หากกองทรัสต์  WHART ปฏิเสธในการเข้าลงทุนเพิ่มเติม

ดงักลา่ว ผู้ เช่ายงัจะสามารถใช้ประโยชน์ในอาคารท่ีก่อสร้างเพิ่มเติมและ

สว่นตอ่เติมได้ ทัง้นี ้เมื่อครบอายสุญัญาเช่า หรือเมื่อมีการเลกิสญัญาเช่า

ก่อนครบอายุสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีหน้าที่รือ้ถอนอาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติม

และสว่นต่อเติมและท าทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการสง่มอบ

ทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่กองทรัสต์ WHART ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

รายละเอียดเพิ่ ม เติม เก่ียวกับมูลค่าของท รัพย์สิน โครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) ที่กองทรัสต์  WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้
เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการ
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ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ
การแปลงสภาพและลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวมประมาณ     88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา 

(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   85,867.20  ตารางเมตร8 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี  6,464.00  ตารางเมตร9 

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  37,303.80  ตารางเมตร 

 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 

อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ

จ านวน 2 ราย เพื่อประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้แก่ 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ซึง่ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ

ที่จะลงทนุเพิ่มเติม ในราคาดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั จ านวน 2,861 ล้านบาท/1 

(2) ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั จ านวน 2,918 ล้านบาท/2  

หมายเหตุ:  /1 ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการ

ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 

2560 ซึง่คาดวา่เป็นวนัท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) 

                                                           
8 อย่างไรก็ดีมีพืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า นอกจากนี ้
พืน้ที่เช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงื่อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพื้ นที่เช่าตามสญัญา ทัง้นี้การ
ประเมินราคาทรัพย์สินค านวณจากพืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 84,934.99 ตารางเมตร เป็นส าคญั 
9 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี 

พืน้ที่ดงักล่าวเป็นพืน้ที่ที่ผูเ้ช่ารายหน่ึงในโครงการมีสิทธิใช้เป็นลานจอดรถ เนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการท าสญัญาเช่า ทัง้นี้ ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
ค านวณพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้แต่ค านวณจากพืน้ที่เช่าตามสญัญา กล่าวคือ 4,124.00 ตารางเมตร เป็นส าคญั 
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/2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด  ตาม

รายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วนัที่ 

1 ธันวาคม 2560 ซึ่งคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม) 

ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมนี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมไม่เกิน 

3,090 ล้านบาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่า

เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่

เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม

และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 

3) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ

อีกจ านวน 100 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่า โดยไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART 

จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวน 3,090 ล้านบาทดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้จาก

รายงานการประเมินมลูคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งรายละเอียดสรุปรายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระใน

แต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนตามสถานการณ์สมมติ (Pro-forma) และข้อมูลทางการเงินแสดงก าไรก่อนหักค่าเช่าตามสัญญาเช่า

ทรัพย์สนิ ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหนา่ย ไว้ในจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะสง่ถึง

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา และราคาที่กองทรัสต์ WHART จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามจ านวนเงินกู้ยืม และจ านวนเงินจากเงินประกนัการเช่าและการบริการ ตามรายละเอียด

ที่จะกลา่วตอ่ไปในเร่ืองที่ 2.3 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สิน

ซึง่กองทรัสต์ WHART ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้

การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนีจ้ะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  WHA, ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ และ แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทตน ให้เช่าและขายทรัพย์สนิ (แล้วแต่

กรณี) ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART และได้ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART แล้ว  
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(2) ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย  หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์  

(3)  ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึง

กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ  

(4)  การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ

กองทุนรวม WHAPF แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

สทิธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กบับุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์) มีรายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 4 

อนึง่ หลงัจากได้มีการด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณา

เข้าท ารายการลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้โดยจะไม่มีการ

ขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 

 

2.3 การกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ WHART และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ 

WHART เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และช าระหนีเ้งนิกู้ตามสัญญากู้ของกองทุนรวม 

WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิให้กองทรัสต์ WHART ด าเนินการกู้ยืมเงิน 

และให้น าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  และ ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ 

WHART ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่ว  

การกู้ยืมดงักลา่วอาจกู้จากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัทรัสตี เงินกู้ดงักลา่วจะมีจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 4,061 ล้าน

บาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนประมาณไม่เกิน 511 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุ

รวม WHAPF ที่จะรับโอนมาจากกองทนุรวม WHAPF ตามสญัญากู้ เดิมของกองทุนรวม WHAPF และวงเงินกู้



 

 27 

ระยะสัน้จ านวนประมาณไมเ่กิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ WHART จะต้อง

คืนเงินประกันการเช่าและการบริการที่น าไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้

สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่กองทรัสต์ WHART ได้เข้าท า ภาระหนีเ้งินกู้ของกองทรัสต์ WHART จะมีจ านวนไมเ่กินร้อย

ละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ WHART  

การกู้ยืมเงินและให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จะเป็นไปตามที่ผู้กู้และผู้ ให้กู้

อาจตกลงร่วมกันก าหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ

เง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ยืม ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่วตามความเหมาะสม 

สว่นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินครัง้นีไ้ด้แก่ (1) การจ านองทรัพย์สินหลกัของกองทนุรวม WHAPF ที่กองทรัสต์ 

WHART จะได้รับจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ การโอนสิทธิ

การเช่าเป็นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าที่

มีอายมุากกวา่ 3 ปี (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์ประกนัภยั เป็น

หลกัประกนัทางธุรกิจภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผู้กู้  

และผู้ ให้กู้ อาจตกลงร่วมกันก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน  ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนด

หลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดย

ค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน 

รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการ

ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  รายละเอียดของการกู้ยืมเงินจะปรากฏตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และลงทนุเพิ่มเติม

ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 

ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด  ๆ อาทิเช่น การก าหนดจ านวนเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการที่แนน่อนที่จะน ามาใช้เป็นเงินทนุ การก าหนดโครงการท่ีกองทรัสต์ WHART จะน า

เงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทนุ โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น รวมถึงการ

แต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าว

ประสบผลส าเร็จ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั รายละเอียด

ของการน าเงินประกันการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะ

ปรากฏตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ 
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ทัง้นี ้สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิว

เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กบั กบับุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรัสตี) มีรายละเอียดปรากฏในเอกสาร

แนบ 5 

อนึง่ หลงัจากได้มีการด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณา

เข้าท ารายการกู้ ยืมเงินโดยอาศยัมติที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้โดยจะไมม่ีการขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีก

หลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ WHART 

 

3 การอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม 

WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART 

สืบเนื่องจากเร่ืองที่ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนมุตัิให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ปัจจุบนั ระหว่างบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตี ซึง่ประกอบไปด้วย 

(1) สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบบัลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 

(2) สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 1 มถินุายน 2559  

(3) สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงวนัท่ี 3 มถินุายน 2559 และ  

(4) สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 3 ฉบบัลงวนัท่ี 6 มถินุายน 2559 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะของกองทรัสต์ WHART และกลไกการบริหาร ช่ืออายปุระเภทและวตัถปุระสงค์ของ
กองทรัสต์ WHART ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ WHART การขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
WHART เหตุในการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับ
กองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งรายละเอียดสรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ปัจจุบนัและร่าง
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้าไปรวมกับกองทรัสต์ 
WHART ไว้ในจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะสง่ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา 

 

4 การอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระท าการฉบับปัจจุบัน (บางฉบับ) ให้สอดคล้องกับ

สัญญาตกลงกระท าการส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้

เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อพิจารณาและอนมุตัิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา

ตกลงกระท าการฉบบัปัจจุบนัระหว่างกองทรัสต์ WHART และ WHA ฉบบัลงวนัที่ 12 ธันวาคม 2557, วนัที่ 29 

ธันวาคม 2558 และวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของผู้ ให้สญัญาเก่ียวกับพืน้ที่เช่าส่วน
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หลงัคา เพื่อให้สทิธิแก่ WHA หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกบั WHA ได้เช่าหลงัคา เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและรวดเร็ว

ในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่ออนมุตัิ โดยรายละเอียดของ

การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตกลงกระท าการจะปรากฏตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ 

ในการนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 

เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู โดยจะเสนอเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณา  

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 

2. พิจารณาอนมุตัิการรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART 

เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์ การลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 

WHART และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART 

2.1. พิจารณาอนุมัติการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมี

กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับ

โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และช าระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม 

WHAPF เป็นหนว่ยทรัสต์ 

2.2. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

2.3. พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้หลกัประกันที่เก่ียวข้องกับ

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และช าระ

หนีเ้งินกู้ ตามสัญญากู้ ของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จากการ

แปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF 

3. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุน

รวม WHAPF เข้ารวมกบักองทรัสต์ WHART 

4. พิจารณาอนมุตัิข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตกลงกระท าการฉบบัปัจจบุนั (บางฉบบั) ให้สอดคล้องกบั

สญัญาตกลงกระท าการส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

5. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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วาระที่  2 (ประกอบไปด้วย วาระที่  2.1, 2.2 และ 2.3) ถงึวาระที่  3 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2560 นีก้ับวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) ถงึวาระที่ 5 ใน

ที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุน

รวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ เป็นเร่ืองที่ เกี่ยวข้องและ

เป็นเงื่อนไขของกันและกัน อย่างไรก็ดี หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่  1 (ประกอบไปด้วย วาระที่  1.1, 1.2 

และ 1.3 ทุกวาระ) ถงึวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ที่ 

1/2560 จะไม่มีการน าเสนอวาระที่  2 (ประกอบไปด้วย วาระที่  2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที่  3 เพื่อให้ที่ประชุม

วิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2560 นีพ้ิจารณา 

นอกจากนี ้วาระที่  2 (ประกอบไปด้วย วาระที่  2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที่  3 ที่จะน าเสนอเพื่อขอ

อนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  1/2560 นีเ้ป็นวาระที่ เกี่ยวกับการ

รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลง

สภาพ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่ 2 (ประกอบไปด้วย 

วาระที่  2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที่  3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 1/2560 นีใ้ห้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่  1/2560 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุม

วิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2560 พิจารณาต่อไป 

พร้อมกนันี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และจ านวนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

อนึ่ง การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นบัรวมคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ลงมติดงักล่าว หรือที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ ให้สิทธิในทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติมที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทนุรวม 

WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ในเร่ืองที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บุคคลเดียวกันกับ

บคุคลดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้ในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ใน

ครัง้นี ้จะไม่มีการรับซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF จากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าร่วมประชุมและคดัค้านการแปลง

สภาพกองทนุรวม WHAPF แตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  
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ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จึงก าหนดให้วนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ

ในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

กรรมการ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว 

ล าดับ รายการ กองทุนรวม WHAPF  กองทรัสต์ WHART  
1.  จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ต า ม

กฎหมาย 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  สถานะของกอง นิติบคุคล กองทรัพย์สิน 
3.  ผู้จัดตัง้กอง บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ 
4.  ผู้ รับผิดชอบบริหาร

จัดการ 
บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

โดยได้รับมอบหมายจากทรัสต ี
5.  ผู้ มี ช่ือ เป็น เจ้าของ

ทรัพย์สิน 
กองทนุรวม WHAPF ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART  

6.  ผู้ มี ช่ือเป็นคู่สัญญา
ในการลงทุน 

กองทนุรวม WHAPF ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART  
ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการจดัการตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

7.  ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART 
8.  ก า ร ล้ ม ล ะ ล า ย

เน่ืองจากการ 
จัดการกองทุน 

ล้มละลายได้เพราะเป็นนิตบิคุคล ล้มละลายไมไ่ด้ 

9.  ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหน่วยทรัสต์ 
10.  ลักษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง ระบเุฉพาะเจาะจง 
11.  ประเภทการลงทุน ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ 
12.  อายุโครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
13.  วัต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง

โครงการ 
เพ่ือระดมเงินจากนักลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่ง
กองทนุรวม WHAPF ได้น าเงินที่ได้จากการระดมทนุไปซือ้ เชา่ และ/หรือเช่าชว่งอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยกองทุนรวม WHAPF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง 
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง 
โอน และ/หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที่กองทนุรวม WHAPF ได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจน
ท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดย

เพื่อการระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะน าเงินที่ได้จากการระดมทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครอง และ/
หรือสิทธิการเช่า และ /หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ /หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึง
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม WHAPF  กองทรัสต์ WHART  
รับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนญุาตอื่น ๆ และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่
เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไ ด้และ
ผลตอบแทนแก่กองทนุรวม WHAPF และผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF รวมถึงการ
ลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องก าหนด   

ด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือ
ด าเนินการขอใบอนญุาตอ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน 
และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ /หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องก าหนด 

14.  นโยบายการลงทุน กองทุนรวม WHAPF มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนใน
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม WHAPF ทัง้นี ้กองทุนรวม WHAPF ได้ลงทุนใน 1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนครัง้แรก  2) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ ง  3) 
ทรัพย์สินที่กองทนุรวม WHAPF ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่สอง และ 4)ทรัพย์สินที่กองทนุรวม WHAPF 
ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่สาม 

1. การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 
กองทรัสต์ WHART มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ /หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้กองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุใน 1) ทรัพย์สินหลกัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนครัง้แรก 2) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในการ
เพ่ิมทนุครัง้ที่หนึ่ง และ 3) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่
สอง และ กองทรัสต์ WHART จะรับโอนทรัพย์สินและภาระทัง้หมดของกองทุนรวม 
WHAPF ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครอง ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ เพื่อ
การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และผู้จดัการกองทรัสต์จะ
พิจารณาลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลง
สภาพ โดยเป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครอง ในที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และงานระบบต่าง  ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ ซึ่ง บริษัท
ในกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ/
หรือสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทรัสต์  WHART จะเข้าลงทุน 
นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินหลกัอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต  

2. การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์โดยทางอ้อม 
(1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ WHART โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทุน

ผ่านการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ WHART ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม WHAPF  กองทรัสต์ WHART  
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทนัน้  

(2) กองทรัสต์ WHART อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี ้หรือ
การเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดงักล่าว
กู้ยืมเงินเป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย   

 
15.  ก า ร จั ด ห า

ผลป ระ โยช น์ จ าก
ทรัพย์สิน 

กองทุนรวมได้เข้าเป็นคู่สญัญาตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ประเภท
อาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน รวมทัง้ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้าและ/หรืออาคารโรงงาน และสญัญาบริการ ในฐานะผู้ ให้เช่าและผู้
ให้บริการแก่ผู้ เชา่ 

กองทรัสต์มีนโยบายในการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักโดยน าพืน้ที่ของ
ทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เชา่แก่ผู้ เชา่  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่ และจะเข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่ส าหรับทรัพย์สินที่
จะรับโอนมาจากกองทรัสต์ WHART และที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ กับผู้ เช่า
โดยตรง ซึ่งสัญญาดงักล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญา
คล้ายคลงึกนัส าหรับผู้ เชา่ทกุราย  

16.  นโยบายการกู้ยืมเงนิ กองทนุรวม WHAPF อาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไมว่า่จะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก็่ตาม และ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีสิทธิ
การเชา่ให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ล้วซึง่เป็นของกองทนุรวมหรือที่
กองทนุรวมมีสิทธิการเชา่ เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค)   ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม 

2. เป็นการกู้ ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้ในกรณีที่
เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีสิทธิการเชา่ตาม (1)(ก) หรือ
เพ่ือตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ล้วที่กองทนุรวมมีสิทธิการเชา่ตาม 

กองทรัสต์ WHART อาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กู้ยืมเงินเพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ซึง่เป็นทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม 

(ข) กู้ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART 

(ค) กู้ ยืมเงินเพื่อน ามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของ
กอ งท รัส ต์  WHART ไ ด้ แก่ อ สั งห า ริมท รัพ ย์ ขอ งกอ งท รัส ต์  WHART ห รือ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเชา่ให้อยูใ่นสภาพดี และพร้อมน าไป
จัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(ง) กู้ ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่ มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของ
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม WHAPF  กองทรัสต์ WHART  
(1)(ข) บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสญัญาเช่า
ด้วย  และ 

3. จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และใน
กรณีที่ต่อมาภายหลังจ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้
มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคงอตัราส่วนการกู้ยืมเงินไว้
ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

4. บริษัทจัดการจะด าเนินการกู้ยืมเงินได้ต่อเม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยการประชมุที่มีการเรียกประชมุโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยหากเป็นการขอมติเพื่อกู้ ยืมเงินเพื่อ
ด าเนินการตาม (1)(ค) ห้ามมิให้บริษัทจดัการนบัจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
รวมในมติดงักลา่ว 

 

กองทรัสต์ WHART หรือที่กองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความ
ต้องการของลกูค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

(จ) กู้ยืมเงินเพ่ือช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ WHART 

(ฉ) เหตุจ าเป็นอ่ืนใดตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ WHART เห็นสมควร เพื่อบริหารจดัการ
กองทรัสต์ WHART และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

2. สัดส่วนการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์  WHART ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม 

(ก) ร้อยละ  35  ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  WHART (ในกรณีที่ต่อมา
ภายหลังจ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้มิได้เกิด
จากการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ 
แต่จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่า
ร้อยละ 35  ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART) 

(ข) ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  WHART ในกรณีที่กองทรัสต์ 
WHART มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  (Investment 
Grade) ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุที่ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  ไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวนักู้ ยืมเงิน (ในกรณีที่ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว 
แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้ จดัการกองทรัสต์จะคง
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วน
การกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
WHART) 

การกู้ยืมเงิน ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าท าสญัญา ไม่
ว่าในรูปแบบใด ที่มีความมุ่งหมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริง (Substance) เข้าลักษณะ
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม WHAPF  กองทรัสต์ WHART  
เป็นการกู้ยืมเงิน 

17.  นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทุน
ร ว ม  WHAPF แ ล ะ
ประโยชน์ตอบแทน
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
WHART 

โครงการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครัง้ 

1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่หกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ จาก
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

2. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินปัน
ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้  

ทัง้นีใ้นการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วต้องไมท่ าให้เกิดขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นั
สิน้รอบระยะเวลาบญัชี หรือกรณีที่บริษัทจดัการได้มีประกาศจา่ยเงินปันผลแล้ว และไมส่ามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามวนัที่ได้แจ้งไว้ โดยกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปัน
ผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศก าหนดอันเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะช าระดอกเบีย้ไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วย 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม  

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมี
มลูคา่ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมจ่า่ยเงินปันผลในครัง้นัน้และ
ให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิน้ปีบัญชีส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล  บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือ

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจา่ยให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี  (Year-End 
Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แตล่ะไตรมาส ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบัญชี  เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบัญชีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีก าไรเพียงพอที่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลา
บญัชีดงักลา่ว)  

อนึ่ง ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนีใ้ห้หมายถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์  ซึ่งสามารถหักการช าระคืนเงินต้นจากการกู้ ยืม และภาระผูกพันอ่ืนที่ถึง
ก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)  

2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

3. ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศจา่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบ
แทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) : ผู้ จัดการ
กองท รัส ต์ จะจ่ายป ระโยช น์ตอบแทนส าห รับ รอบ ปีบัญ ชี  (Year-End 
Distribution) ภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจา่ยภายใน
ระยะเวลาไมเ่กินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ
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หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

ก าหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส ( Interim Distribution) : 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส 
(Interim Distribution) (หาก มี ) ภายใน เก้าสิบ  (90) วันนับแต่วันสิ น้ รอบ
ระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่าย
ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

 
เงือ่นไขเพ่ิมเติม 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ตอ่หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูคา่ต ่ากว่าหรือเทา่กับศนูย์จดุหนึ่งศนูย์ (0.10) บาท 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวด
ถดัไป 
ส าหรับนโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่กรณีที่ ส านกังาน ก.ล.ต.  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใด
ที่มีอ านาจตามกหหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

18.  โครงสร้างเงนิทุน อัตราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม WHAPF ประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิ (ข้อมลูตามงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุงวด วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559)  

อัตราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART ประมาณร้อยละ 28 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม (ข้อมลูตามงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุงวด วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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19.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  
19.1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1)  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์   
 - การเสนอขายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ครัง้แรก หรือในการเพ่ิมทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
 - การขายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
(2)  คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน ตามที่จา่ยจริง ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ ก าหนด 
(3)  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด โดยปัจจบุนั

ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(4)  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด โดยปัจจบุนั
ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(5)  คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งจ าน าหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียน ตามอตัราที่ผู้จดัการกองทนุ และ/หรือ นายทะเบียนก าหนด ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
(6)  คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จดัการกองทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ

นายทะเบียนด าเนินการให้เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ  
ตามอตัราที่ผู้จดัการกองทนุ และ/หรือ นายทะเบียนก าหนด ตามอตัราที่ผู้ ให้บริการก าหนด 

19.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART 

(1)  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีของผู้จดัการกองทนุ / คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม WHAPF 

ไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
WHART  

(2)  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์หรือทรัสตี ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม WHAPF 

ไมเ่กินร้อยละ 0.75  ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
WHART  

(3)  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม WHAPF 

ไมเ่กินร้อยละ 0.50  ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
WHART 

(4)  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาแต่ละราย เชน่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทนุหรือการวางแผน
ทางการเงินเพ่ือการลงทนุ คา่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริงเป็นรายครัง้ ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 2.50 ของ 
มลูคา่ที่จะลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติม 
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(5)  คา่ธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที่รับประกนั 
การจดัจ าหน่าย 

ตามที่จา่ยจริงเป็นรายครัง้ ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของ
มลูคา่หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย  

(6)  คา่ธรรมเนียมการสนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที่ท าการเสนอขาย
หน่วยลงทนุให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที่ท าการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(7)  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ ไมเ่กิน 10,000.00 บาท ตอ่ครัง้ ตอ่กรรมการ หรือในจ านวน
อ่ืนใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ไมมี่ 

(8)  คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย และคา่เว็บไซต์ ไมเ่กิน 9 ล้านบาทตลอดอายโุครงการ ยกเว้นในกรณีที่มี
การเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมคา่ใช้จา่ยในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เฉพาะชว่งที่มีการเพิ่มทนุไมเ่กิน 3 

ล้านบาท 

ตามที่จา่ยจริง แตไ่มเ่กิน 3.00 ของมลูคา่ที่ท าการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(9)  คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทนุ WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(10)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของผู้สอบบญัชี ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว ตามที่จา่ยจริง 
(11)  คา่ธรรมเนียมผู้ ให้บริการอ่ืน ๆ รวมทัง้ที่ปรึกษาอื่น ๆ ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรืออตัราที่บริษัท

จดัการร่วมก าหนดกบับคุคลดงักลา่ว 
ตามอตัราที่ก าหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์ 

ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 
(12)  คา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จา่ยในการประเมินคา่ทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สิน ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว ตามที่จา่ยจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.01  ของมลูคา่ทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์ WHART 

(13)  ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าที่เก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง  

(14)  คา่เบีย้ประกนัวินาศภยั (ถ้ามี) และคา่เบีย้ประกนัอ่ืนใดที่เก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(15)  ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  WHAPF หรือกองทรัสต์ 
WHART คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการด าเนินการ
ดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(16)  ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
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(17)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกองทุนรวม  WHAPF หรือกองทรัสต์ 
WHART และคา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(18)  คา่ใช้จา่ยในการจดัท า พิมพ์ และออกใบหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(19)  ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม WHAPF 

หรือกองทรัสต์ WHART ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART 

ตามที่จา่ยจริง ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(20)  คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศตา่ง ๆ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวเน่ืองกับผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์  ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักลา่ว ตามที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(21)  คา่ใช้จ่ายในการจดัท า ค่าแปล และจดัส่งรายงานและจดหมายต่าง ๆ ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือหน่วยทรัสต์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(22)  คา่ธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(23)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย หรือโอนสิทธิ 
คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(24)  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(25)  คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกับการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าว
ได้รับความเสียหาย 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(26)  ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จริงแก่ผู้ เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม  WHAPF กองทรัสต์ 
WHART และ/หรือผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีที่สญัญาเชา่ถกูยกเลิกหรือหมดอายุ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
  

(27)  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(28)  คา่ใช้จา่ยและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ก่อขึน้โดยชอบโดยผู้จดัการกองทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ หรือทรัสตี ตามหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เม่ือ
ได้รับค าสัง่จากส านกังาน ก.ล.ต. หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(29)  คา่ใช้จา่ยในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART โดย
ผู้ที่เก่ียวข้อง เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี  

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(30)  คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการรับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินในกรณีที่มีการลดทนุ และ/หรือจ่ายเงินปันผลหรือประโยชน์ตอบ
แทน และ/หรือคา่ใช้จา่ยในการค านวณกระทบยอดการจา่ยเงินปันผลหรือประโยชน์ตอบแทน 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง  

(31)  คา่ใช้จา่ยในการบอกกลา่ว และ/หรือติดตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เก่ียวกบัเร่ือง
การรับเงินปันผลหรือประโยชน์ตอบแทน  และ/หรือการคืนทุนของกองทุนรวม WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART 

ไมมี่ ตามที่จา่ยจริง 

(32)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART เชน่ คา่ธรรมเนียม
จดทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกิดขึน้เน่ืองจากการ
ปหิบตัิตามกฎหมายหรือตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(33)  คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์หรือทรัสตีในระหว่างการช าระบญัชีของกองทนุ
รวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเลิกกองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART 
หรือการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทนุหรือผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ดแูลผลประโยชน์  หรือทรัสตีต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(34)  คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(35)  ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(36)  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จา่ยในการประเมินระบบวิศวกรรม คา่ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จา่ย

ในการจดัท ารายงาน หรือบทวิจยั 
ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(37)  ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติม และพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่
ผู้จดัการกองทนุหรือผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ) 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(38)  ค่าใช้จ่ายในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ และการจดัท า จดัพิมพ์ ค่าแปล และ
คา่จดัสง่ หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ หนงัสือบอกกลา่ว 
หนงัสือตอบโต้เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง ที่ต้องจดัท าขึน้
ให้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 
ผ่านทางชอ่งทางตา่ง ๆ ถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการลง
ประกาศหนงัสือพิมพ์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(39)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และ/หรือ แบบ
แสดงรายการข้อมลูที่เกิดขึน้จากการปหิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไม่รวมค่าที่ปรึกษาในการด าเนินการ
ดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(40)  คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับช าระหนี ้
ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาลเพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี ซึ่งเก่ียวข้องกับกองทุนรวม WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART  

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(41)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ 
WHART และการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART รวมถึง
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล เชน่ คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี คา่ใช้จา่ยในการยดึทรัพย์สิน 
คา่ธรรมเนียมศาล คา่สินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(42)  คา่ทีปรึกษากฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART 
การให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่กองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ในกรณีต่าง ๆ 
การจดัเตรียมเอกสารและรายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์  การจดัเตรียม
เอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย การจัดเตรียมหนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การจัดเตรียม 
แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารและสญัญาต่าง ๆ รวมถึง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(43)  คา่จดทะเบียนจ านอง ค่าจดทะเบียนปลอดจ านอง คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการจดทะเบียนต่าง ๆ กับ
ส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง คา่ใช้จา่ยในด้านนิติกรรม คา่ใช้จา่ยในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(44)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จัดการกองทุนหรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ปหิบัติตามหน้าที่  หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการ
กองทุนหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือ
เม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(45)  ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับความเสียหายที่ เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม  WHAPF หรือกองทรัสต์  WHART ในส่วนที่ เกินจากค่าสินไหม
ทดแทนที่กองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(46)  คา่ภาษี ค่าเบีย้ปรับ เงินเพ่ิม คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART การด าเนินงานของกองทนุรวม WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART รวมตลอดจนการบริหารทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชท่รัพย์สินหลกั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(47)  ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของผู้ จัดการกองทุนหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เชา่ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ  
และก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน (Conversion Timeline) 

ภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF และที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART มีมติอนมุตัิการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF และการ

ลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวม WHAPF เพื่อรองรับ

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทัง้นี ้ตามประกาศที่ ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยส านักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 165 วนันับแต่วันที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้องครบถ้วน และภายหลงัจากผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ

แปลงสภาพแล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ช าระบญัชี จะด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการ

แปลงสภาพ และลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแตล่ะขัน้ตอนหลงัจากได้รับ

อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. (โดยเป็นระยะเวลาที่บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการพิจารณาอนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของส านกังาน 

ก.ล.ต.) ดงันี ้

 

ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

1)  ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชีช้วนเพื่อการ
แปลงสภาพต่อส านกังาน ก.ล.ต. และน าเอกสารนัน้เข้าสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

แบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการแปลงสภาพ จะมีผลใช้บงัคบัเมื่อพ้น
ระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมลูที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครัง้หลงัสดุ 

โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการ
แปลงสภาพ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมลูและร่าง
หนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับวันเดียวกับวันที่ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการแปลงสภาพ 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

2)  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
WHAPF กบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART (Book Closing for Swap) 

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อก าหนดสิทธิ
ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์  

3)  บริษัทจัดการจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF (ขอ SP) 

ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนด
สทิธิในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ 

4)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม WHAPF (ขึน้ SP) 

ต่อเนื่องไปจนถึงวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5)  บริษัทจัดการจะรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ (Book Closing for Swap) 

หลงัจากวนัที่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุอย่าง
น้อย 14 วนั  

โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ประมาณ
เดือนธนัวาคม 2560 

6)  ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ 
ด้วยการก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิของกองทนุรวม WHAPF ให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชกัช้า โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าจะด าเนินการแปลงสภาพประมาณกลางเดือน
ธนัวาคม 2560 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 3 

ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

7)  บริษัทจัดการจะแจ้งการเลิกกองทุนรวม WHAPF ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน 
ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทุนรวม WHAPF 
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม ่

(ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

8)  ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพให้แก่
กองทุนรวม WHAPF โดยบริษัทจดัการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ให้แก่กองทรัสต์  WHART เพื่อแลกเปลี่ยนกบัหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหมเ่พื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์  WHART 

ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพให้
แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตให้
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพ 

- 

 

9)  บริษัทจดัการจะเลกิกองทนุรวม WHAPF ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการ
โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รว ม  WHAPF ใ ห้ แ ก่ ก อ งท รัส ต์  
WHART 

10)  ผู้ช าระบญัชีจะแบง่หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF 
ที่มี ช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  ณ  วันที่ก าหนดสิทธิในการ

โดยไมช่กัช้า 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 4 

ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ช าระบญัชีจะจัดส่งเอกสารดงันี ้
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) เอกสารที่แสดงถึงจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับ 

(2) หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสาร
ซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระตรงตามสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact 
Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่
ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

11)  ผู้ช าระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Delist) 

- 

12)  ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้หนว่ยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
กองทรัสต์  WHART เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- 

13)  ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการช าระบญัชีที่นอกเหนือจากข้อ 11) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัเลิกกองทนุรวม WHAPF เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร 

14)  ผู้ช าระบญัชีจะยื่นค าขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมพร้อมทัง้จดัสง่รายงาน และ
ผลการช าระบญัชีตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีช าระบญัชีแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ เป็นระยะเวลาประมาณที่บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการพิจารณาอนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพ

ของส านกังาน ก.ล.ต. และอาจมกีารปรับเปลีย่นเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ)  



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 5 

 ทัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART รับโอน
ทรัพย์สนิมาจากกองทนุรวม WHAPF ซึง่ไมว่า่การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะเกิดขึน้พร้อมกนัในวนัเดียวกนัหรือภายหลงัการแปลงสภาพก็ตาม จะไมส่ง่ผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินการและขัน้ตอนตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 1) 
ถึง 14) นี ้เนื่องจากเป็นลงทนุจากการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินโดยไมม่ีการออกหนว่ยทรัสต์จากการเพิ่มทนุแตอ่ยา่งใด  

 



เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการแปลงสภาพ 

การแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ WHART จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART เดิม 

ดงันี ้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการออกและสง่มอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF โดยกําหนดอตัราการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ท่ี 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

ทัง้นี ้จากอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ดงักล่าว จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ท่ี

ผู้จดัการกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF จะมีจํานวน 991,835,172 หน่วย เม่ือรวมกบั

จํานวนหน่วยทรัสต์ในปัจจุบันของกองทรัสต์  WHART จํานวน  972,142,000 หน่วย  จะทําให้มี จํานวน

หน่วยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 1,963,977,172 หน่วย คิดเป็นผลกระทบสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) 

ประมาณร้อยละ 50.50 ทัง้นี ้การออกหน่วยดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีไมไ่ด้ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวม WHAPF ร่วมด้วย หรืออาจถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ในจํานวนท่ีทําให้อตัราสว่น

การถือหน่วยทรัสต์ภายหลงัการเข้าทํารายการมีอตัราสว่นต่ําลง  

 

2. ผลกระทบจากการบันทกึบัญชีของกองทรัสต์ WHART ในเร่ืองมูลค่าทรัพย์สินและภาระที่จะรับโอนมา
จากกองทุนรวม WHAPF 

การเข้าทํารายการนีอ้าจสง่ผลกระทบต่อการบนัทกึบญัชีในงบดลุของกองทรัสต์ WHART ซึง่กองทรัสต์ WHART 

อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี และเม่ือได้ทราบผลท่ีแน่ชดัแล้วจะระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ท่ีจะได้จดัสง่เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
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สารสนเทศการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ  
พรีเม่ียม โกรท และการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า

ดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) 
 
1. การลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 

 
1.1. วนัท่ีทํารายการ : ภายหลังจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

WHAPF และ ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม  WHAPF แล้วเสร็จ และ
คู่สญัญาได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับ
การได้มาซึง่ทรัพย์สนิเพิ่มเติมของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   
1.2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
: 1) บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ("WHA") และบคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนักบั WHA 
2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์  
โฮลดิง้”)  
3) บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั (“แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”) 
4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด (“WHA Infonite”) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยท่ี WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 89.99 และ 
5) บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด (“Genesis”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี 
WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 33.33 
รวมเรียกว่า (“WHA Group”) ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติม  โดยดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ และ แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ 
เป็นบริษัทยอ่ยของ WHA 
WHA มีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์โดยเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ รวมถึงเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ 

   
1.3. ลกัษณะสว่นได้เสียของบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 
เป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็นผู้ ท่ีกองทรัสต์
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 
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1.4. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ โดยการรับโอน
กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในสิ่งปลกูสร้าง
อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน ห้องเย็น และสํานักงาน และกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ  
(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)  
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด  กม . 19) 
(อาคาร C และอาคาร M) 
(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) และ 
(4) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)  
จ าก  WHA Group มี มู ล ค่ า รว ม ไม่ เ กิ น  3,090,000,000 บ าท  (ไม่ ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี  ้สําหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม . 3) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิท ธิต่อสัญญาเช่าท รัพ ย์สิน อีก  30 ปี  ซึ่ งมีค่าเช่าสําห รับ
ระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายอีุกจํานวน 100 ล้านบาท (ชําระเม่ือมีการต่อสญัญา
เช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยมูลค่า
ของสินทรัพย์ท่ีจะลงทุนดงักล่าวได้รวมรายการท่ีเก่ียวโยงกับ WHA Group ท่ี
เป็นสว่นประกอบของมลูคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จะจํานองสิ่งปลกูสร้าง และท่ีดินพร้อม
สิง่ปลกูสร้างในโครงการดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART 
 
2) เน่ืองจากอาคาร  D1, D2 และ  E ในโครงการ  WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิ จิตร กม . 3) มีระบบดังเพลิงท่ี เช่ือมต่อกับเคร่ืองป๊ัมนํา้
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่ง WHA เป็นเจ้าของ และ มิได้โอนให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ดงันัน้ ในเวลาท่ี กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ยงัคงเช่ือมตอ่เคร่ืองป๊ัมนํา้ดบัเพลงิ (Fire Pump) กบัระบบดบัเพลิง
ใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
 
3) กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการ
บริการจาก WHA ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการ WHA จะชําระเงินค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ ในส่วนพืน้ท่ีเช่าอาคาร
คลงัสินค้าและสํานกังาน และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาท่ีไม่มีผู้ เช่า รวมถึงชําระค่านํา้ ค่า
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ไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตาม
เง่ือนไขในสญัญาตกลงกระทําการ  
 
4) กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีเพ่ือเข้าเป็นคู่สญัญาเช่าและ
สัญญาบริการ ในฐานะผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร D1 ของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กับ WHA Infonite ซึ่งคาดว่า WHA 
Infonite จะเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ กบั WHA ก่อนท่ีกองทรัสต์จะ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ  กองทรัสต์จะเข้าทํา
สญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีจะภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลง
สภาพ 
 
5) กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีเพ่ือเข้าเป็นคู่สญัญาเช่าและ
สัญญาบริการ ในฐานะผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร C ของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และอาคาร M) กับ 
Genesis ซึง่คาดว่า Genesis จะเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ กบั WHA 
ก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ  
กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีให้แก่ภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติม
ภายหลงัการแปลงสภาพ 
 
นอกจาก นี ้ กอ งท รัส ต์ จะ ดํ า เนิ น การแต่ งตั ง้  WHA ใ ห้ เป็ น ผู้ บ ริห าร
อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ 

   
1.5. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะ

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

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) สิทธิการเช่าบางส่วนในท่ีดินรวม  2 โฉนด  (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 
106329 และ  140154) โดยมีเนื อ้ ท่ี เช่าประมาณ  50 ไร่ 46.25 
ตารางวา1 จาก WHA มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่
วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ 
พร้อมคํามั่นของ WHA ท่ีให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม . 3) จํานวน  5 หลัง 

                                                 
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร2  พืน้ท่ี
เช่าหลงัคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร3 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคารจาก WHA มี
กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART 
ลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ พร้อมคํามัน่ของ WHA ท่ี
ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิท ธ์ิในเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  งานระบบ  ในอาคารและ
ทรัพย์สิน อ่ืน ท่ี เก่ียวข้อง  เก่ียวเน่ือง  และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา–ตราด กม . 
19) ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) จํานวน 2 หลัง ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
14,099.56 ตารางเมตร 

(ข) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C 
และอาคาร M) 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา) ตัง้อยู่ที่ตําบลลําลูกกา 
อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

                                                 
2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ มีขนาดพืน้ทีเ่ช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดี
มีพืน้ที่ทีป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนือ่งจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ทีเ่ช่า
ในบางอาคารมีการตกลงในเงือ่นไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแลว้เสร็จ จึงทําใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างพืน้ทีเ่ช่าอาคารและพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญา ทัง้นีก้ารประเมินราคา
ทรพัย์สินคํานวณจากพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญา กล่าวคือ 47,221.00 ตารางเมตร เป็นสําคญั) 
3 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ มีขนาดพืน้ทีเ่ช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไร
ก็ดี พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีที่ผู่เ้ช่ารายหน่ึงในโครงการมีสิทธิใชเ้ป็นลานจอดรถ เนือ่งจากการต่อรองทางการคา้ในการทําสญัญาเช่า ทัง้นี ้ในการประเมินราคาทรพัย์สินจึงไม่
รวมคํานวณพืน้ทีเ่ช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้
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(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 1346) เนือ้ท่ีดิน 12 
ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา4 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน ห้องเย็น และสํานักงานโครงการ 
WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่า
อาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ
ประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สิน อ่ืน ท่ี เก่ียวข้อง  เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลกูกา) 

(4) โครงการ  Omada Areospace Factory (ระยอง ) ตั ้งอ ยู่ ใน นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 34269, 39798) เนือ้
ท่ีดินตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา5 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานและสํานักงานโครงการ Omada 

Aerospace Factory (ระยอง) จํานวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร6 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์
ของท่ีดินและอาคารโรงงานและสํานกังานของโครงการ Omada 
Aerospace Factory (ระยอง) 

 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุป

                                                 
4 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจบุนัทีดิ่นแปลงดงักล่าวอยู่ในระหว่างการรงัวดัแบ่งแยกโฉนด 
5 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
6 โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มีขนาดพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพื้นที่ที่
ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตเุนื่องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า นอกจากนี ้พืน้ที่เช่าในบาง
อาคารมีการตกลงในเงื่อนไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างพื้นที่เช่าอาคารและพื้นที่เช่าตามสญัญา ทัง้นี้การประเมินราคา
ทรพัย์สินคํานวณจากพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญา กล่าวคือ 15,568.79 ตารางเมตร เป็นสําคญั) 
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ดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ    88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  85,867.20  ตารางเมตร7 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี 6,464.00  ตารางเมตร8 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 37,303.80  ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

1.6. ขนาดของรายการและมลูคา่
รวมของสิง่ตอบแทน 

: รายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม  ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
3,090,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง) โดยจะชําระทัง้จํานวนในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สิน
ท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม นอกจากนี ้สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 
30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุอีกจํานวน 100 ล้านบาท 
(ชําระเม่ือมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง) โดยมลูค่าสินทรัพย์ท่ีจะลงทนุดงักล่าว ได้คํานวณรวมรายการเก่ียว
โยงกนัอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) WHA จะเป็นผู้ ชําระค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานท่ีไม่มีผู้ เช่า

ในวันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ในอัตราตารางเมตรละ 155 บาทต่อเดือน
สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม . 3) 
และในอัตราตารางเมตรละ 125 บาทต่อเดือนสําหรับโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด  กม . 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
 

                                                 
7 อย่างไรก็ดีมีพื้นที่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนื่องจากการต่อรองทางการค้าในการทําสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้พืน้ที่เช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงือ่นไขสญัญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าตามสญัญา 
ทัง้นีก้ารประเมินราคาทรพัย์สินคํานวณจากพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญา กล่าวคือ 84,934.99 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
8 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ มีขนาดพืน้ทีเ่ช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็
ดี พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีที่ผู่เ้ช่ารายหน่ึงในโครงการมีสิทธิใชเ้ป็นลานจอดรถ เนือ่งจากการต่อรองทางการคา้ในการทําสญัญาเช่า ทัง้นี ้ ในการประเมินราคาทรพัย์สินจึงไม่
รวมคํานวณพืน้ทีเ่ช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้แต่คํานวณจากพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญา กล่าวคือ 4,124.00 ตารางเมตร เป็นสําคญั 
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สําหรับพืน้ท่ีเช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 3)  WHA จะเป็นผู้ ชําระค่าเช่าในอัตราตารางเมตรละ 3 
บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์จะ
เข้าทํากับ WHA ต่อไป ทัง้นี  ้ในระหว่างการชําระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว  
กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ 
WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่า
เช่าไม่ต่ํากว่าอตัราค่าเช่าท่ี WHA รับชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ 
ขณะนัน้ๆ และเท่ากับหรือไม่ต่ํากว่าอัตราค่าเช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอ่ืนเสนอมา
ให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สทิธิในการเช่าหลงัคา”)  

เม่ือ WHA และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ  WHA ใช้สิทธิในการเช่า
หลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าท่ีการชําระ
ค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการเป็นอนัสิน้สดุลง 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
เข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 
 

2) WHA Infonite จะเช่าพืน้ท่ีอาคารรวม 4,592.00 ตารางเมตร ในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) เป็นเวลา 8 ปี โดยมี
สิทธิในการต่อสัญญาเช่าและบริการ 2 ครัง้ละ 8 และ 9 ปี ตามลําดับ 
WHA Infonite จะชําระค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 ทกุๆ 
3 ปี9  
 

3) Genesis จะเช่าพืน้ท่ีอาคารรวม 5,756.00 ตารางเมตร ในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)  เป็นเวลา 8 ปี โดย
มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าและบริการ 2 ครัง้ละ 8 และ 9 ปี ตามลําดับ 
โดย Genesis จะชําระค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 ทกุๆ 
3 ปี10  

                                                 
9 อ้างอิงถึง Letter of Intent จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด (เดิมชื่อ WHA Infonite Holding Co., Ltd.) ถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) เพื่อการเช่าอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2559 ทัง้นี้ คู่สญัญาอยู่ในระหว่างการ
เจรจาตกลงรายละเอียดสญัญาเช่าอาคารคลงัสินคา้ ซ่ึงอาจมีข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent 
10 อ้างอิงถึง Letter of Intent จากบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั ถึง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพือ่การเช่าอาคารคลงัสินค้าในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ลงวนัที่ 23 มกราคม 2560 ทัง้นี้ คู่สญัญาอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงรายละเอียดสญัญาเช่าอาคาร
คลงัสินคา้ ซ่ึงอาจมีข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent 
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ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้  WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) จากกองทรัสต์ 
ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับอัตรากําไรท่ีกําหนดไว้
แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามท่ีกําหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี  ้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงาน
ก่อสร้างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิ
ได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อย
ละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 

 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดคํานวณเช่นเดียวกนักบั
เกณฑ์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุน
ครัง้แรก  การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี  1 และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี  2 ของ
กองทรัสต์ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ WHART (NAV) 
 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ 
WHART กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการ
ตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ ซึ่งภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ รายการดงักล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้
จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วย
ลงทนุหรือหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
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หรือหน่วยทรัสต์ท่ี จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม  WHAPF หรือ
กองทรัสต์ WHART จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

   
1.7. มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีจะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 3,090,000,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี  ้สําหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม . 3) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีค่าเช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าท่ีต่ออายอีุกจํานวน 100 ล้านบาท (ชําระเม่ือมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด และ บริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั โดยทัง้ 2 บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  ทัง้นีร้าคาท่ี
จะลงทุนดังกล่าว เป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า
ต่ําสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 
10 

   
1.8. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 
 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คํานวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายท่ี เกิดขึน้จ ริงของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   
1.9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม 

: ทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีก
ทัง้ยังช่วยกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ นอกจากนีก้ารให้
เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าให้ผู้ประกอบการบริการศนูย์ข้อมลู (Data Center) จะ
ส่งผลให้ผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่คง เน่ืองจากสญัญาเช่าและ
บริการเป็นสญัญาระยะยาว ช่วยลดความเส่ียงในการหาผู้ เช่า และเป็นการเปิด
ตลาดผู้ เช่าใหม่ให้กบักองทรัสต์ เน่ืองจากกองทรัสต์ไม่เคยมีผู้ เช่าในกลุม่ธุรกิจนี ้
มาก่อน ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) กําลังเป็นท่ี
ต้องการของตลาด อนัเน่ืองมาจากวิถีธุรกิจในยคุดิจิตอล 
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1.10. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุ

ในทรัพย์สนิเพิ่มเติม 
: การกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 3,300,000,000 บาท และเงิน
ประกันการเช่าและการบริการของทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุนรวม WHAPF 
และของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพจํานวนรวม
ประมาณ  250,000,000 บาท โดยรายละเอียด การกู้ ยืมเงิน และการใช้เงิน
ประกนัการเช่าและการบริการ เป็นไปตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพ่ืออนมุติัการเข้าทํารายการ 

   
1.11. การขออนมุติัทํารายการ : การเข้าทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวม WHAPF และท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ดงันัน้ มติท่ีประชมุของผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง
ไม่ มี เสียงคัดค้านเกินกว่า  1 ใน  4 ของจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะนําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ
พิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 
2. การแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาตกลงกระทาํการฉบับปัจจุบัน (บางฉบับ) ให้สอดคล้องกับสัญญาตกลงกระทาํ

การสาํหรับทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิในครัง้นี ้
 

2.1. วนัท่ีทํารายการ : ภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART 

   
2.2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA”) หรือบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกบั WHA 
   

2.3. ลกัษณะสว่นได้เสียของบคุคล
ท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 
เป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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กองทรัสต์ ของผู้จดัการกองทรัสต์ และเป็นผู้ ท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   
2.4. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทําการฉบับปัจจุบันระหว่างกองทรัสต์ 

WHART และ WHA ฉบับลงวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557, วนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 
และวนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีของผู้ ให้สญัญาเก่ียวกบั
พืน้ท่ีเช่าส่วนหลงัคา เพ่ือให้สิทธิแก่ WHA หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ WHA ได้
เช่าหลงัคา  

   
2.5. ขนาดของรายการและมลูคา่

รวมของสิง่ตอบแทน 
: ไมมี่มลูคา่ 

   
2.6. มลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ : ไมมี่มลูคา่ 

   
2.7. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: ไมมี่มลูคา่สิง่ตอบแทน 

   
2.8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการให้

แก้ไขสญัญาตกลงกระทําการ 
: เพ่ือประโยชน์ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีรวดเร็วและคล่องตัวท่ีจะพิจารณาให้

กองทรัสต์ WHART ทําสัญญาเช่ากับ WHA หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ WHA
เน่ืองจากการให้เช่าหลังคาดังกล่าวเป็นรายการเก่ียวโยงระหว่างผู้ จัดการ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ WHART จึงต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การดําเนินการดงักล่าวเป็นขัน้ตอนท่ีจะต้องใช้เวลาและจดัเตรียมเอกสารเพ่ือ
เสนอผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ จึง
เหน็สมควรให้มีการขอมติอนมุติัไว้ลว่งหน้า 

   
2.9. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการแก้ไข

สญัญาตกลงกระทําการ 
: ไมมี่การใช้เงินทนุ 

   
2.10. การขออนมุติัทํารายการ : การเข้าทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ซึ่งรายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ดงันัน้ มติท่ีประชมุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกิน
กวา่ 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 



เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

สารสนเทศการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า 
ดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) 

 
1. วนัท่ีทํารายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

WHAPF และ ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   
2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   
3. ลกัษณะสว่นได้เสียของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลท่ีกองทรัสต์

ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาซือ้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลงัการแปลงสภาพ 

   
4. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินโดยให้หลกัประกนัจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และ

นําเงินท่ีได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
ภายหลงัการแปลงสภาพและคืนเงินกู้ ยืมเดิมของกองทนุรวม WHAPF  

   
5. เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน : เงินกู้ทัง้หมดจํานวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินระยะสัน้ในวงเงินไม่เกิน 

4,061,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีสําคัญจะเป็นไปตามท่ี
แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

    
6. ขนาดของรายการและมลูคา่

รวมของสิง่ตอบแทน 
: การกู้ ยืมเงินสําหรับเงินกู้ทัง้หมดจํานวนประมาณไม่เกิน 4,061,000,000 บาท 

โดยอตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กู้ ยืมเงินจะเป็นไปตามท่ีกองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมลู และหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีรองรับการ
แปลงสภาพตอ่ไป 

   
7. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ และการให้

หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ทํา
ให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเง่ือนไขในสญัญาท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็น
เง่ือนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทํา
ธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดย
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เปรียบเทียบจากอัตราดอกเบีย้ท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต และอัตราท่ี
เรียกเก็บกบัผู้กู้ รายอ่ืน และผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมนัน้ โดยการดําเนินธุรกรรมดงักล่าวจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ  เช่น 
ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการ
ชําระราคา ฯลฯ ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีมีการกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี 
ดอกเบีย้ในปีท่ี 1 จะไม่เกินร้อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้นแต่กรณียกเว้นบาง
ประการท่ีอาจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 

   
8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกู้ ยืมเงิน : ทําให้โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์มีความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ิน 

และเงินทนุ ซึง่เป็นไปตามสภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 
   
9. การขออนมุติัทํารายการ : การกู้ ยืมเงินโดยการให้หลกัประกัน ไม่ว่าจะเข้าทํากับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ 

ทรัสตีหรือไม่ต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
WHAPF และท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

 
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์
จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ท่ีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ท่ีมีการขอมติเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะนําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม WHAPF เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 
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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) 
ขอรายงานเก่ียวกบัความประสงค์ในการเพิ่มทนุและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเตมิของกองทรัสต์ WHART 
ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 
(“กองทนุรวม WHAPF”) เป็นกองทรัสต์ โดยในการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะ
รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART จะชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ
และภาระเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จํานวนประมาณไม่เกิน 991,835,172 หน่วย ปัจจุบนักองทรัสต์ 
WHART มีหน่วยทรัสต์จํานวน 972,142,000 หน่วย เม่ือรวมกับหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ
ดงักลา่ว จะทําให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,963,977,172 หนว่ย  
 
เม่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์เป็นผลสําเร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการให้กองทรัสต์ WHART 
ลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงิน และ เงินประกนัการเช่าและการบริการ รายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 2.2 และ 2.3 ในหนงัสือแจ้งวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ฯ ด้านหน้า 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 991,835,172 หน่วย ให้แก่กองทุน
รวม WHAPF เพ่ือให้กองทุนรวม WHAPF นําไปกระจายต่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ที่อัตรา 1 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (“อตัราการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์”) อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีบริษัทฯ และบริษัทจัดการกองทุนรวม WHAPF ได้ร่วมกนั



พิจารณาแล้วเห็นสมควร รายละเอียดการคํานวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามข้อ 2.1
ในหนงัสือแจ้งวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสทิธิในการเข้าประชมุวสิามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ฯ ด้านหน้า  

 
ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์จากการแลกเปล่ียนหน่วยทรัสต์กบัหน่วยลงทนุท่ีไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มได้ให้
ปัดลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ และหากมีหนว่ยทรัสต์เหลือจากการสบัเปลี่ยนท่ีไม่สามารถจดัสรรให้เป็น
จํานวนเต็ม กองทนุรวม WHAPF จะนําหน่วยทรัสต์ท่ีเหลือดงักลา่วไปจําหน่ายให้แก่บริษัทในกลุม่บริษัท ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ในราคาเท่ากบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560) ท่ีปรับปรุงแล้วต่อ
หน่วยของกองทรัสต์ WHART ซึ่งใช้ในการคํานวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และนําเงินท่ีได้
จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวไปชําระค่าชําระบญัชีของกองทนุรวม WHAPF และหากมีเหลือ จะโอนให้แก่
กองทรัสต์ WHART ตอ่ไป 
 

3.  กําหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 
 กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นวนั
ให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

และเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลังท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนออกหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF เพ่ือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ให้กู้ ยืมเงิน ให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติม และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART และเม่ือกองทนุ
รวม WHAPF ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ดําเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ 
และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) เพ่ือดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF เพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ตอ่ไป 

 
 
 



5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเตมิ  
 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยในการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ดงักลา่ว 
กองทรัสต์ WHART จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART จะชําระ
คา่ตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิและภาระเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ทรัพย์สนิของกองทนุรวม WHAPF 
ท่ีจะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงทรัพย์สนิหลกัทัง้หมดของกองทนุรวม WHAPF ได้แก่ 
ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทนุครัง้แรก 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวม WHAPF ลงทนุครัง้แรก ซึง่
ได้แก่ 

1. โครงการอาคารคลงัสินค้า Kao 1 และ Kao 2 ประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้า
พร้อมสํานักงาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ
ท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบรีุ  

2. โ ค ร งกา รอาคา ร โ ร ง งาน  Triumph (เ ดิ ม ช่ื อ  Primus) 
ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
โรงงานพร้อมสํานกังาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของท่ีดิน ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ตําบลมาบ
ยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่หน่ึง 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ีหนึง่ จากการเพิ่มทนุครัง้ท่ีหนึง่ ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ DKSH Consumer ประกอบด้วยสิทธิการเช่าท่ีดิน
และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้า
พร้อมสํานักงาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ
ท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี 20 จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. โครงการ DKSH 3M ประกอบด้วยสิทธิการเช่าท่ีดินและ
กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้าพร้อม
สํานกังาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่ง
ตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี  
20 จงัหวดัสมทุรปราการ 



3. โครงการ DKSH บางปะอิน ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้าพร้อมสํานกังาน 
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ใน
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. โครงการ Ducati ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประเภทอาคารโรงงานพร้อมสํานักงาน และ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้จงัหวดัระยอง 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่สอง 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ีสอง จากการเพ่ิมทนุครัง้ท่ีสอง ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ Healthcare ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อม
สิ่งปลกูสร้างประเภทอาคารคลงัสินค้าพร้อมสํานกังาน และ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ท่ีตําบล
บา ง โฉล ง  อํ า เ ภอบา งพ ลี  (บางพ ลี ให ญ่ )  จั ง ห วัด
สมทุรปราการ  

2. โครงการ Kao 3 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน และ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ท่ีตําบล
ดอนหวัฬอ่ อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่สาม 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ีสาม จากการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสาม ซึง่ได้แก่ 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center ประกอบด้วยสิทธิ
การเช่าช่วงท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารคลงัสินค้าและโรงงานพร้อมสํานกังาน และทรัพย์สิน
อื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ท่ีตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 19)  

2. โครงการ  DSG Phase 1 และ  Phase 2 ประกอบด้วย
กรรมสิท ธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างประเภทอาคาร
คลงัสินค้าและโรงงานพร้อมสํานกังาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 



อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ในเขตประกอบการเหม
ราช สระบรีุ ตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย อําเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

3. โครงการ Ducati Phase 2 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารโรงงานพร้อมสํานกังาน 
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ใน
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

4. โครงการ 3M Phase 2 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูก
สร้างประเภทอาคารคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน รวมถึง
อาคารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่บนถนนบางนาตราดฝ่ังขาเข้า บริเวณ
หลกักิโลเมตรท่ี 20 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง 
(บางพลี) จงัหวดัสมทุรปราการ 

5. โ ค ร ง ก า ร  WHA Mega Logistics (พานทอ ง  ช ลบุ รี ) 
ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อัน
เป็นส่วนควบของท่ีดิน ซึ่งตัง้อยู่ท่ี หมู่ท่ี 10 ตําบลพานทอง 
หนองกะขะ อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

6. ระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare ประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตัง้ในอาคารศูนย์
กระจายสินค้า  ในโครงการ  Healthcare เ พ่ือปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ในโครงการ Healthcare ซึ่งกองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุนให้มีความพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ 
ซึ่งตัง้อยู่ ท่ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวม 
WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ส่ี 

ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ีสี่ ซึง่ได้แก่  

1. โครงการ DSG Phase 3 ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกู
สร้างในส่วนปรับปรุงต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1 



และ Phase 2  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ
อาคาร ซึ่งตัง้อยู่ในเขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตําบล
หนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

 

ภาระของกองทนุรวม WHAPF ท่ีจะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึง 

1. สญัญากู้ ยืมเงินระหว่างกองทนุรวม WHAPF กบัธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ( ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
2556 (“สญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม WHAPF”)   

เม่ือกองทรัสต์  WHART รับโอนสัญญากู้ เดิมของกองทุนรวม WHAPF แล้ว กองทรัสต์  WHART จะ
ดําเนินการจดัหาวงเงินกู้ ใหม่มาชําระคืนเงินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทุนรวม WHAPF นีท้นัที โดยจะ
จดัหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึง่อาจเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี  
 

2. หนีส้นิ หน้าท่ี ความผกูพนั และความรับผิดของกองทนุรวม WHAPF ในสญัญาตา่งๆ ท่ีกองทนุรวม WHAPF 
เข้าทํากบับคุคลอ่ืนและยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ แต่ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ ณ วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ 

 
ในการนี ้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของของกองทนุรวม WHAPF ท่ีจะโอนให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ภาระของกองทุนรวม WHAPF ท่ีจะโอนให้แก่กองทรัสต์ WHART ข้อมลูโดยสรุปเก่ียวกบัสญัญาต่าง ๆ ท่ี
กองทุนรวม WHAPF เข้าทํากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และสถานะการ
ดําเนินการให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกลงหรือยินยอมให้เปลี่ยนคู่สญัญาจากกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ 
WHART ไว้ในจดหมายเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีจะสง่ถงึผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา 
 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพ่ือให้กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ นอกจากนีก้ารรับ

โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ยงัส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วน
เพิ่มในทรัพย์สินดงักล่าว ทัง้นี ้การท่ีกองทรัสต์ WHART มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะทําให้หน่วยทรัสต์มี
สภาพคลอ่งมากขึน้สําหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ 
 



การรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็น
หน่วยทรัสต์ และเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ

กองทนุรวม WHAPF คาดวา่จะทําให้กองทรัสต์ WHART เป็นหนึง่ในกองทรัสต์ท่ีมีขนาดทรัพย์สนิท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศ (โดยพิจารณาจากข้อมลูงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สุดงวด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ของกองทุน
รวม WHAPF และข้อมลูงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สดุงวด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของกองทรัสต์ WHART)  
ซึง่จะสร้างความนา่สนใจในการลงทนุแก่นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ ช่วยสง่เสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึน้ 

2. การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ
กองทนุรวม WHAPF จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของทรัพย์สิน ทัง้ในแง่ทําเลท่ีตัง้ กลุ่มอตุสาหกรรมของผู้
เช่า อายุสัญญาเช่า และจํานวนผู้ เช่า อันจะช่วยลดการกระจุกตัวในการลงทุนอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์เพียง
ลกัษณะเดียวและการพึง่พาแหลง่รายได้จากเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึง่ (Asset Diversification) และลดการพึง่พา
รายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใดรายหนึ่ง รวมทัง้เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของลกัษณะการลงทนุ ซึง่เป็นการ
ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทนุอนัจะชว่ยทําให้ผลตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีความมัน่คง  

3. ปัจจุบนั กองทุนรวม WHAPF มีอตัราการกู้ยืมประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิรวมของกองทรัสต์ 
(ข้อมูลตามงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สุดงวด วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559) ในขณะท่ีกองทรัสต์ WHART มี
อตัราการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (ข้อมูลตามงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สุดงวด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559)  ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้วจะทําให้กองทรัสต์ WHART มี
อตัราการกู้ ยืมต่อมลูค่าทรัพย์สินรวมในระดบัท่ีต่ําลง โดยลดลงเหลือประมาณร้อยละ 18 ของมลูค่าสินทรัพย์
ของกองทรัสต์  เน่ืองมาจากระดบัเงินกู้ เดิมของกองทุนรวม WHAPF อยู่ในระดบัต่ํา ทําให้กองทรัสต์ WHART 
สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกู้ ยืมส่วนท่ีเหลืออยู่ (ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม
ของกองทรัสต์) เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน อนัทําให้มีสภาพคล่องเพ่ิมเติมสําหรับการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์ 
(Major Renovation) และยังใช้เงินกู้ เป็นเงินทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมได้ อันจะช่วยให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการระดมทนุโดยการกู้ มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํากว่าการ
เพิ่มทนุ  

 
8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ

เพิ่มทุน/ จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 
 

- ไม่มี – 



 
9.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 
 
 9.1  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้

ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 

 
 9.2 กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เพ่ือมีมติเก่ียวกบัการ
รองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ท่ีรองรับ
การแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชําระ
คา่ตอบแทนให้กองทนุรวม WHAPF เป็นหนว่ยทรัสต์ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 (นายปิยะพงศ์ พินธปุระภา) 
 กรรมการ  
 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั  
 ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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