
   

1 
 
 

 
ที ่REMS 030/2561 – TH   
  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 2/2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เอกสารแนบท้าย 1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 2. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์  และการท ารายการที่ เก่ียวโยงกันของ

กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 
 3. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยง

กนักบัทรัสตี) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) 
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่  1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 
เร่ืองที่ 1  การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน

อื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  
 

ตามที่ปัจจุบัน กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจ านวน 1,963,977,172 หน่วย  
มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.2746 บาท รวม 18,215,102,679.43 บาท และได้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า
ในการลงทุนครัง้แรก ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ในการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) จากการ
แปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ และในการลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัจากการรองรับการแปลงสภาพกองทนุ
รวม WHAPF ดงักลา่ว เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 20 โครงการ ได้แก่   

1) โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และโครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 2  
2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  
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5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)  
6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ)  
7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5) 
8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 
9) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) 
10) โครงการ  WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 
11) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 
12) โครงการ Omada 
13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   
14) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมช่ือโครงการ Primus) 
15) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 
16) โครงการ DKSH บางปะอิน 
17) โครงการ Ducati 
18) โครงการ Healthcare   
19) โครงการ DSG  
20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ WHART ในการระดมเงินทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่  3 และกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ จ าเป็นต้องได้รับอนมุตัิเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์  WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้ (“ทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติม ”) ได้แก่ 
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“WHA”), บริษัท เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”)  
(รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายละเอียดทรัพย์สนิที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่
ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

1.1.  สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนือ้ที่เช่า
ประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.2.  สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 1 หลงั ขนาด
พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 
9,100 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
จาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี  นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART 
ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.3.  กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบัน แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่
แล้ว อยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคาร
คลังสินค้า โรงงาน และส านักงานที่ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับ
พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ
จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(2) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้
เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระ
ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าช่วงใน

                                                 
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักลา่ว 
กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA ใน
อนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่ 25 
ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ 
WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับ
หรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) 
แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตาม
เง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ 
WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(3) การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 
เฟส 1) นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี  ้รวมถึง
สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างอื่นๆ) กบั WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้าง) 

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3)  สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สินเป็นประกนัการให้เช่าต่ออีก 
30 ปี) 

ทัง้นี  ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ  WHA Mega 
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
นัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
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2. โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่ต าบล
บ่อตาโล่ และต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2 

2.1  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนือ้
ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3 

2.2  กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานในโครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 63) จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร  

2.3  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 

หมายเหตุ: 

การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี  ้รวมถึงสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) และ 

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ Central WHA Alliance (ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ Central WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 63) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตาม
จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

                                                 
2  ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART 
อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที่ดินทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทนุตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central 
WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central 
WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรสัต์ WHART ไม่ได้รบัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการ
ด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA 
Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะ
ซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
 
3. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1  สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่งเช่า
ช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)  เนือ้ที่เช่า
รวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สุดวันที่ 2 
มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม5 

3.2  สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลัง (แบ่งเป็น
อาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) 
ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคา
ประมาณ 26,112 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 2 
มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม4 

3.3  กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

หมายเหตุ: 

(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (ใน
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั6 (ในฐานะผู้มีสทิธิการเช่าท่ีดินดงักลา่วจากบริษัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
ดงักลา่วจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) ตกลงโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่า

                                                 
4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562   
6 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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หลกั (ระหวา่งบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือ
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN 
Alliance) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะสว่นที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู ่(Step-in) ในกรณี
ที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ดงักลา่ว  

(2) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลังสินค้า  และส านักงานโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเตม็จ านวนพืน้ท่ี ใน
การนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้า และ
ส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก
ลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA KPN Alliance  
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(3) ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้
เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าใน
วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งหากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้
เช่าไมต่อ่อายสุญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเช่าแต่
ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHA 
KPN Alliance ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักล่าว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เ กินวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) 
ตอ่ไป 

(4) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคงไม่มีผู้
เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี 
หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โดยตลอดระยะเวลาดงักลา่ว ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่จะช าระค่าเช่าแทนอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่หลดุพ้นจากหน้าที่ใน
การช าระค่าเช่าก็ได้ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการ
ช าระค่าเช่าหลงัคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA หรือ WHA 
KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ  WHA ในอันที่จะเช่าหลังคา
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ดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วันที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่  WHA และ 
WHA KPN Alliance รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ 
และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ 
WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้
สทิธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การ
ช าระค่าเช่าหลังคาของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้สัญญาตกลง
กระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป และ WHA 
หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอน
สทิธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

(5) การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม. 23) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี ้
รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจาก
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั)  

2)  สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
นัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
 

4. โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

4.1  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
15 ไร่7  

                                                 
7ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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4.2  กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานโครงการ DSG HSIL 
จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตารางเมตร และ
พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร 

4.3  กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า  
โรงงาน และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวน
พืน้ท่ีแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ดี หาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการ
นี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ) 
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงานและ
ส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าท ากบั WHA และ WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดย
การเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้งานระบบ เคร่ืองมือ 
และอปุกรณ์ กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และ
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่นๆ ในโครงการดงักลา่ว) รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี  ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ DSG HSIL ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 4. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวม    172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   156,534.61 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
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พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี  13,822.00 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  35,212.00 ตารางเมตร 
 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอร่ี จ ากดั เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,464,500,000  บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งาน
ระบบ ในอาคารและคา่ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทนุของกองทรัสต์ WHART 
นัน้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

บริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูของผู้ เช่าทรัพย์สินและราคาประเมินมลูค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนไว้
ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ ที่จะสง่ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 
WHART รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบันให้เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีด้้วย 

2. จ านวนเงนิทุนและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม และการกู้ยมืเงนิ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 สว่น ได้แก่ (1) 
เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน และ 
(3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้นปัจจุบัน 
โดยรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้

(1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดย
การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมข่องกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย  

โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของ
ทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์



11 
 

และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด
เงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จาก
การลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความ
ต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

(2) การกู้ ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 1,780,000,000 บาท โดยเง่ือนไขส าคญัในการกู้ ยืมเงิน ให้เป็นไปตาม
จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(3) เงินประกนัการเช่าและการบริการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 45,000,000 บาท 

ทัง้นี ้เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ในปัจจุบันจ านวน 1,963,977,172 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
2,263,157,172 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.2746 บาท 

ทัง้นี  ้ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทุน จ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ที่ 3 

3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย (WHA 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA) 

บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการ
เพิ่มทุนครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
ส าหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 และการน า
หนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ
ที่ 4 ตอ่ไป  

4. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  3 
และการน าหน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อที่ 2 และหวัข้อที่ 3 วิธีการเสนอ
ขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์จะแบง่ออกเป็น 2 แบบ เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา ดงันี ้

 หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บุคคลเดียวกัน
ของ WHA ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 นี ้
บริษัทฯ จะน าเสนอหวัข้อที่ 4.1 ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 
พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอหัวข้อที่ 4.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอีกตอ่ไป  
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 อยา่งไรก็ดี หากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคล
เดียวกนัของ WHA ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
2/2561 นี ้บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอหวัข้อที่ 4.1 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณา แต่จะน าเสนอหัวข้อที่ 4.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาตอ่ไป 

รายละเอียดข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มีดงันี ้
 

4.1 แบบที่  1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

 
ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว 
บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิ
ที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้  

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัส่วนที่ 1 แล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ 

ส่วนที่  3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลอืจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
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ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่
ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร 
พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 

 
4.2 แบบที่  2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว 
บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สิทธิ
ที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้  

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ  

ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่
ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร 
พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 
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ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสอืชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
จดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

 
อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 
WHART 

 
ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหนว่ยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ 

 
เร่ือง 2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์  WHART และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 

 บริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม  

 

ในการนีบ้ริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ใน
วนัที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 

2. พิจารณาอนุมัติการลงทุน เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์  สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ
อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

3. พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่
จ านวนประมาณไมเ่กิน 299,180,000 หนว่ย เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่า
ช่วงของอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มี
อยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 

4. พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่
บคุคลเดียวกนัของ WHA 
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5. พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

5.1. แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่สาม และการน าหนว่ยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA  

5.2. แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่สาม และการน าหนว่ยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA 

6. พิจารณาอนมุตัิการกู้ยมืเงินทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ ประมาณไม่
เกิน 1,780,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่ า และสิทธิการเช่าช่วงของ
อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม 

และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART 

7. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
พร้อมกนันี ้บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบวา่ในการอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระท่ี 5.1 

ต้องได้รับอนมุตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 และวารที่ 5.1 จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

นอกจากนี ้เนื่องจากวาระที่ 6 อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART 
กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 6 จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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พร้อมนี ้บริษัทฯ จึงก าหนดให้วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการ
เข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่  2/2561 (Record Date) และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
 กรรมการ 
 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทรัสต์ 



 เอกสารแนบ 1 

1 
 
 

(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ขอรายงานเก่ียวกับ
ความประสงค์ในการเพิ่มทนุและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน
ประมาณไม่เกิน  299,180,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART ในปัจจุบันจ านวน 
1,963,977,172 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,263,157,172หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้หน่วยละ 9.2746 บาท และนอกจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินระยะยาวและระยะสัน้ในจ านวนวงเงินไม่เกิน 
1,780,000,000 บาท และจะใช้เงินประกันการเช่าและการบริการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวน
ประมาณ 45,000,000 บาท เพื่อให้กองทรัสต์ WHART สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,464,500,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย ส าหรับ
ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่ จัดท าโดยผู้
ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาด
เงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ 
(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทน
ที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื่น  ๆ และ (6) ผล
การส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้



 

2 
 

 
2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย 
โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 
ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Preferential 
Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

  
ทัง้นี  ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านง
ที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่  WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แล้วจะมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้
 
ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลอืจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นท่ี 2 ให้แก่ (1) บคุคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ . 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 
ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไม่
ก็ได้ 
 
ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  (Rights 
Offering) หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 
(Preferential Offering)  

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (5), (6) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

สว่นที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA 

เมื่อรวมกบัสว่น
ที่ 1 ไมเ่กินร้อย
ละ 15 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(4), (6) และต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 
สว่นที่ 3  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  (1) บุคคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่ ง รวมถึ งผู้

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1 และ

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั

 (2), (5), (6) และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ลงทุนสถาบันและผู้ จอง
ซื อ้พิ เศษ  ซึ่ งไม่ ใช่ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ต าม ป ระก าศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่
บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณ ะก รรม ก ารก ากั บ
หลั กท รัพ ย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

สว่นที่ 2 หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
WHART 

 หมายเหต ุ
 
 (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส าหรับจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  

 
 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

WHART หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 
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(4) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 2 เมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจะเข้าขา่ยเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ดงักลา่วจะต้องไมม่ีเสยีง
คดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ  

 
(5) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์
ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้  

 
(6) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียด

อื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติ
ไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือ
ของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ
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เกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
(Record Date) โดยให้แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
  แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

 
  บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย 

โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  ที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Preferential 
Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 
 
ทัง้นี  ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านง
ที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 2 หรือไมก็่ได้ 
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ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
 
ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไม่
ก็ได้ 
 
ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  (Rights 
Offering) หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 
(Preferential Offering)  

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (4), (5) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

สว่นที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ หนว่ยทรัสต์สว่น - ก าหนดใน ก าหนดภายหลงั และ  (2), (4), (5) และต้อง
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ขายให้แก่  (1) บุคคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่ ง รวมถึ งผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ จอง
ซื อ้พิ เศษ  ซึ่ งไม่ ใช่ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ต าม ป ระก าศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่
บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณ ะก รรม ก ารก ากั บ
หลั กท รัพ ย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1  

ภายหลงั(2) หลงัจากที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

ได้รับมติเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

WHART 

หมายเหต ุ
 
 (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้มีการเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส าหรับจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  
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 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 
WHART หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

 
(4) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  

 
(5) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียด

อื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ในสว่นที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย 
หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์  ทัง้ของประเทศไทยหรือ
ของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
(Record Date) โดยให้แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้ องต่อตลาด
หลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดตอ่ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
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เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแต่งตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  4 เป็นจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  
 
อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ WHART 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
 
2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.ตอ่ไป 
 



 

11 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  
 

เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เพือ่เพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 
รายละเอียดทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

- สทิธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนือ้ที่
เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อม
ค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พืน้ที่เช่า
หลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 
4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA 
ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  

 
 (2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่ต าบล

บ่อตาโล่และต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2 

                                                 
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
2 ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART 
อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที่ดินทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทนุตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที่ Central 
WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central 
WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรสัต์ WHART ไม่ได้รบัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการ
ด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA 
Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะ
ซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
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- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) 
เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central WHA 
Mega Logistics Center (วังน้อย 63) จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 63) 

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

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
- สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่ง

เช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)  
เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
สิน้สุดวันที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี  นับตัง้แต่วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลัง 
(แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คหูา) และอาคาร B 
จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร 
และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 26,112 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม4 

- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

  
 

                                                 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
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 (4) โครงการ DSG HSIL ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี 

- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
15 ไร่6 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานโครงการ DSG 
HSIL จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสนิค้า และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

 
 ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) - (4) มีรายละเอียดพืน้ที่โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวม  
(เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์  WHART จะ
ลงทนุ) 
 

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 

 พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ ประมาณ 

156,534.61 ตารางเมตร 
 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่น
ทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุ 
ประมาณ 

13,822.00 ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมด
ในสว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ
ประมาณ 

35,212.00 ตารางเมตร 

 
ทัง้นี  ้บริษัทฯได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้ ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดย
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาไมเ่กิน 4,464,500,000 บาท 
(ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม

                                                 
6ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคา
ประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART นัน้ WHA, Central WHA Alliance, WHA KPN Alliance และ WHAVH (รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน”) เป็นผู้ทรงกรรมสทิธ์ิ และเป็นผู้มีสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ WHA ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็น
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART รายหนึง่ รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สนิซึ่ง
กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมใน
ครัง้นีด้้วย 

 
6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี  ้

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่น
เพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทัง้นี ้การที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้
หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขาย 
 
 กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าอาจส่งเสริมให้เกิด

สภาพคล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ WHART จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

 
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

- ไมม่ี – 
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9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Record 
Date)  

 
 9.2 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ่มีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
 กรรมการ  
 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

  



เอกสารแนบ 2 

1 

 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 
1.1  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
บังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่เก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   
1.2 คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
WHART 

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

2. บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากัด ( “Central WHA 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 
49.99 

3.  บริษัท ดับบลิว เอชเอ เคพี เอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด ( “WHA KPN 

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 
64.97 

4. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 99.99 

 
รวมเรียกวา่ (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ ผู้
มีสิทธิเช่าช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดย WHA มีความสมัพันธ์กับ
กองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
แมเนจเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART รวมถึงเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART 
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1.3 ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ทรงสิทธิใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART และเป็นผู้ ที่กองทรัสต์  WHART 
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   
1.4  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ WHART จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนใน (1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า 
และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน (2) กรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าในสิง่ปลกูสร้าง
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน และ (3) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ 
โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า 
ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ใน
อาคารและค่าท รัพย์สินอื่ นที่ เ ก่ี ยว ข้อง  ( ไม่ รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมี
การตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะลงทนุดงักลา่วได้รวมรายการท่ีเก่ียว
โยงกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสว่นประกอบของมลูค่าของสินทรัพย์
ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จะจ านอง
ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างในโครงการดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART 
(เพื่อเป็นประกนัการให้เช่าตอ่อีก 30 ปี) 

 
2) ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าและ

บริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA และ WHA 
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KPN Alliance หรือ WHAVH (แล้วแต่โครงการ ) โดย  WHA และ 
WHA KPN Alliance หรือ WHAVH (แล้วแตโ่ครงการ) จะช าระเงินคา่
เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในสว่นพืน้ที่เช่า ที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน รวมถึงช าระค่าน า้  ค่าไฟ ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เ ก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (แล้วแต่โครงการ) จะ
ช าระคา่เช่าในสว่นของพืน้ท่ีเช่าหลงัคาที่ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี กองทรัสต์ 
WHART เข้าลงทนุดงักลา่วด้วย ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท า
การ  

 
3)     ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ กองทรัสต์ WHART จะได้รับรายได้

ค่าเช่าและบริการ และเงินประกันการเช่าและการบริการจาก WHA 
และ WHA KPN Alliance ในส่วนพืน้ที่อาคารคลังสินค้า A3/2 ใน
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้เช่าพืน้ที่อยู่ใน
ปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายกุารเช่าใน
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการ
เจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า   โดย 
WHA และ WHA KPN Alliance จะช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลา
หลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่า
ช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
รวมถึงช าระค่าน า้  ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ 
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท า
การ 

 
2. กองทรัสต์จะแตง่ตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิ

ที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
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1.5 รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม 

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดย

มีเนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มี

ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART 
ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ใ ห้สิทธิกองทรัสต์ 
WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 
1) จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 
ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และ
พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลกู
สร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก 
WHA มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุน เพิ่ ม เติม  พ ร้อมค ามั่นของ  WHA ที่ ใ ห้สิท ธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

 
 
 

                                                           
 

1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center  (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่
ต าบลบ่อตาโ ล่และต าบลล าตาเสา  อ า เภอวั ง น้อย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา2 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 

45497) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3  

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จ านวน 1 หลงั ขนาด
พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร 

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ 
Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center  (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23)  ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิ
การแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 

                                                           
 

2 ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง ในวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART อาจจะ
จดทะเบียนให้บางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า 
ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ทีดิ่นที ่Central WHA Alliance เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัทีดิ่นทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุน (สามยทรพัย์) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม 
หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รับอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว 
กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ใน
บางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ 
ตลอดจนติดตัง้ป้ายชือ่และป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART 
จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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และ 21944)  เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีก าหนด

ระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 

25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา -ตราด  กม .  23) 
จ านวน 2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 
3 คหูา) และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลังคาประมาณ 
26,112 ตารางเมตร  พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนั
เป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า
สิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม4 

(ค) กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

 
(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตาม

โฉนดรวม 15 ไร่6    

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ 
DSG HSIL จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
16,620 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 
ตารางเมตร 

                                                           
 

4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2562  
6ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า และส านกังานของโครงการ DSG 
HSIL 

 
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) ถึง (4) มีรายละเอียดพืน้ที่โดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวม   172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี           156,534.61 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี            13,822.00 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี            35,212.00 ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯได้แต่งตัง้ให้บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้ ประเมินราคาอิสระ เพื่อ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาที่ ไม่สูงกว่าราคาไม่เ กิน 
4,464,500,000  บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง คา่
ซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญา
เช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่เป็นราคาที่
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ไม่สงูกว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 (ให้
ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 
2 รายที่กองทรัสต์ WHART ได้ว่าจ้างจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   

1.6  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
4,464,500,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่า
ทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 
50,000,000 บาท (ซึ่ งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยการลงทุน
ดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุดงันี ้

(1) WHA และ WHA KPN Alliance จะช าระคา่เชา่พืน้ท่ีอาคารท่ีไมม่ี
ผู้ เช่าส าหรับอาคารคลงัสินค้าเลขที่ A2/2 และ A3/1 ในโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23) ในอตัรา 155 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 
ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ  

(2) ในกรณีที่เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าของอาคารคลงัสินค้าเลขที่ 
A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) แล้ว (สญัญาเช่าดงักลา่วครบก าหนดอายกุาร
เช่าในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) และผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญา
เช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่าแต่ผู้
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เช่ายงัไมช่ าระคา่เชา่ WHA และ WHA KPN Alliance จะช าระคา่
เช่าพืน้ที่ส าหรับอาคารคลงัสินค้าเลขที่ A3/2 ในโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ใน
อตัรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้
เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 

(3) WHA จะช าระค่าเช่าพืน้ที่หลังคาในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) และ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance จะช าระค่าเช่าพืน้ที่หลังคาในโครงการ 
WHA-KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23) ทีย่งัไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ี กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ ในอตัรา
ตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือน และอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA 
KPN Alliance ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลังคา
ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคล
ที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ก่อน
บุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่า
เช่าที่  WHA หรือ WHA KPN Alliance รับช าระค่าเช่าหลังคา
ให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากวา่อตัราคา่
เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) 
(“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการ
เช่าหลังคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว 
หน้าที่การช าระคา่เชา่หลงัคาของ WHA หรือ WHA KPN Alliance 
ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance ตอ่ไป  
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2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก
กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับ
อัตราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียด
เพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

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

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การคิด
ค านวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ
การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ
รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุเพิ่มเติม ภายหลงัจาก
การแปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF  

 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตัง้แต่ 
20,000,000 บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
ซึ่งภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รายการดงักล่าวจะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่
เ ข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 
รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 
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ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบ
เป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
1.7 มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน  4,464,500,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ 
WHART มีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 50,000,000 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเชา่ 
โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง) ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด โดยทัง้ 2 
บริษัท ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาที่จะลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคา
ประเมินทรัพย์สนิรวมที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 

   
1.8 เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 
 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ค านวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึน้จริงของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 
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1.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทนุ
ในทรัพย์สนิ 

: ท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คง
เพิ่มขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์
WHART  

   
1.10 แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 

299,180,000  หน่วย การกู้ ยืมเงิน และเงินประกันการเช่าและการบริการของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้เงินประกนัการเช่าและการบริการ
ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ   

   
1.11 การขออนมุตัิท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์  WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมี
หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ข อมติ เ ป็ น ไ ปต า มที่ ร ะ บุ ใ น หนั ง สื อ เ ชิญป ร ะชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ยท รั ส ต์ 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทยีบความ
สมเหตสุมผลระหวา่งการท า

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็น
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้  ซึ่ งจะเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่า
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รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบั
บคุคลภายนอก 

และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงั
ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 
นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสดุท้ายที่กองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์ WHART จะ
อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจยัตา่ง 
ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) และส าหรับโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์ WHART 
จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 50,000,000 ล้านบาท (ช าระเมื่อมีการต่อสญัญา
เช่า โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง)  ซึ่งเป็น
ราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาประเมินทรัพย์สนิรวมที่ได้จากรายงานการประเมนิคา่
ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อย
ละ 10 เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

 
2. ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่  WHA จะ
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ WHART 
กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management 
Fee) ของกองทุนรวมอสังหา ริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า
อตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจาก 
WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แต่
ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า 
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และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความช านาญในการบริหารจัดการ และมี
ทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHA นัน้ถือ
วา่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อม
ทัง้มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
เป็นอยา่งดี การแตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กองทรัสต์ WHART  
 
โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่ น เ ดี ย วกันกับ เ กณฑ์ ในกา รค า นวณค่ าธ ร รม เนี ยมผู้ บ ริ หา ร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ
การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทนุ
รวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัจาก
การแปลงสภาพของกองทนุรวม WHAPF  

 
อนึง่ ไมม่ีกรรมการทา่นใดของบริษัทฯ ที่เป็นบคุคลที่มีสว่นได้เสยี หรือเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART และ
การรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

   
1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทฯ ที่แตกตา่งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

: ไมม่ี 

 

1.14 รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 
 

 

: 
 

1. ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขายทรัพย์สิน
ทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1) โครงการศนูย์
กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจาย
สินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 2 และ (2) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)  และ WHA ให้เช่า
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม.18) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็น
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จ านวน 4,385,243,552 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนยีม
การจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

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

3. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่  1 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขาย
ทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์  WHART ได้แก่ (1)  
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 และ (2) 
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี  และ WHA ให้เช่า
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วัง น้อย 61 แก่
กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็นจ านวน 
4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนที่เก่ียวข้อง)  

4.  กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์  WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์  WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV)    

5. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่  2 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขาย
ทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) ให้แก่
กองทรัสต์ WHART และ WHA ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) แก่กองทรัสต์ WHART ใน
ราคารวมทัง้หมด 2 โครงการเป็นจ านวน 4,190,000,000 บาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

6. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์  WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
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ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

7. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลง
สภาพกองทนุรวม WHAPF นัน้ WHA ขายทรัพย์สนิทัง้หมด 2 โครงการ
ให้แก่กองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 
และ (2) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) และ WHA 
ให้กองทรัสต์ WHART เช่าทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการ ได้แก่ (1) 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม.19) 
(ไม่รวมอาคาร C และ M) และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ในราคารวมทัง้หมด 4 โครงการเป็น
จ านวน 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนยีม
การจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

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

 
1.15 ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
1.16 รายการประเมินสนิทรัพย์โดยยอ่ 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
2.1  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว 

   
2.2 คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
WHART 

: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ราย
หนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของ
กองทรัสต์ WHART  

   
2.3 ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

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

   
2.4  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่
บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
แล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สามนี ้

   
2.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 450,000,000 บาท (ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทุน

จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีที่มีการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
โดยกองทรัสต์ WHART ในมูลค่ารวมไม่เกิน 4,464,500,000 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 
 
รายการดงักล่าวเมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (รายการที่ 1) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่าง
กองทรัสต์  WHART กับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ WHART ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าว
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ของกองทรัสต์  WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และรายการ
ดังกล่าวจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความ
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
 
ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
2.6 เกณฑ์ในการก าหนดคา่จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ที่ WHA และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA 
ต้องช าระ 

: ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในชว่งที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตรา
ผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกั
ลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 
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2.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุม่บคุคลเดยีวกนัของ 
WHA 

: กองทรัสต์ WHART สามารถก าหนดผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เฉพาะเจาะจงได้
แนน่อน  

   
2.8 การขออนมุตัิท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์  WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ข อมติ เ ป็ น ไ ปต า มที่ ร ะ บุ ใ น หนั ง สื อ เ ชิ ญป ร ะชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ยท รั ส ต์ 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทยีบความ
สมเหตสุมผลระหวา่งการท า
รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบั
บคุคลภายนอก 

: สดัส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรไม่ท าให้  
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคมุคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 
สว่นหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่
ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป 
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2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทฯ ที่แตกตา่งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

: ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์   
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  13,264,444.70   26,295,464.24  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  285,655.65   787,127.51  
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  246,295.26   356,935.84  
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  25,314.03   236,641.26  
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน  61,100.29   89,723.96  
สนิทรัพย์อื่น  39,740.36   48,565.51  
รวมสินทรัพย์  13,922,550.29   27,814,458.33  
หนีส้ิน   
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  8,689.61   106,364.97  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า  373,344.54   882,438.13  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  3,845,622.97   7,506,847.41  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  139,874.55   169,841.86  
หนีส้นิอื่น  14,032.45   49,645.94  
รวมหนีส้ิน  4,381,564.12   8,715,138.31  
สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย   
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  9,466,649.93   18,927,083.48  
ก าไรสะสม  74,336.24   172,236.54  
สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดปลายงวด (หนว่ย)  972,142,000   1,963,977,172  

 
งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้จากการลงทุน   
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  648,473.04   1,001,941.60  
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ  2,636.51   19,035.98  
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ  57,825.23   58,390.22  
รายได้ดอกเบีย้  823.34   840.53  
รวมรายได้     709,758.12   1,080,208.34  
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  15,137.40   23,299.05  
คา่ธรรมเนียมทรัสตี  15,137.40   22,528.77  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  3,112.43   4,185.93  
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  10,100.73   21,699.65  
คา่ใช้จ่ายอื่น  70,274.36   104,522.35  
รวมค่าใช้จ่าย  113,762.30   176,235.75  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  595,995.82   903,972.59  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   
ดอกเบีย้จ่าย  120,811.38   176,307.23  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  475,184.44   727,665.36  
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  -     343.65  
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (95,380.45)  (49,500.30) 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (95,380.45)  (49,156.65) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่าง
งวด 

 379,803.99   678,508.71  

 
งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (3,593,262.72)  (2,313,466.12) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  3,618,483.55   2,104,343.11  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ  25,220.82   (209,123.01) 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 
ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  
การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย 
(บาท) 

 0.3907   0.3455  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.28 3.25 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.47 31.33 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.92 45.63 

หมายเหต ุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เมื่อวันที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติดงัต่อไปนี ้ 
1. ให้ลดทนุของกองทรสัต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรสัต์ ลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ทีต่รา

ไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรสัต์ เป็น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรสัต์  (เพือ่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ก าหนดจ่ายเงินเฉลีย่คืนจาก
การลดทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวนัที ่23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทนุในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน
จากกรณีที่กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายจดัตัง้กองทรัสต์ ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง และเงินสดจาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิมทีไ่ด้รบัคืน โดยค านวณส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที ่31ธนัวาคม 2560  

2. ให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัรา 0.0865 บาทต่อ
หน่วยทรสัต์โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานระยะเวลาดงักล่าว ในวนัที ่23 มีนาคม 2561  

3. บริษัทก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน และรับเงินปันผล ในวนัที่  12 
มีนาคม 2561 

 
  



เอกสารแนบ 2 

24 

 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย คือ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์
โครงการอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า พร้อมส านกังานจ านวนทัง้สิน้ 4 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 156,534.61 
ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคา 35,212.00 ตารางเมตร บนที่ดินรวม
ประมาณ 172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา โดยสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 พืน้
ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตาราง

วา) 

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

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ที่ 
ลานจอด

รถ 

บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อนิเตอร์
เนชั่นแนล 
จ ากัด 

บริษัท แกรนด์ 
แอสเซท แอด
ไวเซอร่ี จ ากดั 

1. โครงการ WHA Mega 
Logistics Center 
(พระราม 2 กม. 35 
เฟส 1)  
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบาง
กระเจ้า อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร 

17-1-
507 

14,084.00 9,100.00 4,858.00 656,300,000  735,000,000  

2. โครงการ Central 
WHA Mega Logistics 
Center  (วังน้อย 63)  
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบอ่ตาโล่
และต าบลล าตาเสา 
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

96-1-
448 

86,223.61 - - 2,234,000,000  2,198,000,000  

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

43-3-06 39,607.00 26,112.00 - 835,600,000  863,000,000  

                                                           
 

7 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
8 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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 พืน้
ที่ดนิ  

(ไร่-งาน-

ตาราง

วา) 

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

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ที่ 
ลานจอด

รถ 

บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อนิเตอร์
เนชั่นแนล 
จ ากัด 

บริษัท แกรนด์ 
แอสเซท แอด
ไวเซอร่ี จ ากดั 

ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสา
ธง อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

4. โครงการ DSG HSIL  
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบวัลอย 
อ าเภอหนองแค จงัหวดั
สระบรีุ 

15-0-
09   

16,620.00 - 8,964.00 450,000,000  462,000,000  

รวม 172-1-
94.00 

156,534.61 35,212.00 13,822.00 4,175,900,000 4,258,000,000 

 
หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน
เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัที่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน
เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562) 

 

 

                                                           
 

9ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  



เอกสารแนบ 3 
 

1 

สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
บังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์  
WHART เรียบร้อยแล้ว  

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
WHART 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์ 

WHART ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาซือ้ และช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม  

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และน าเงินท่ี

ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและ
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ WHART 

   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไม่

เกิน 1,780,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดที่ส าคัญจะเป็นไป
ตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินส าหรับเงินกู้ ทัง้หมดจ านวนประมาณไม่เกิน 1,780,000,000  
บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะเป็นไปตามที่กองทรัสต์ WHART 
จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือ 
ชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการช าระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไมท่ าให้กองทรัสต์ WHART เสียประโยชน์ โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ  
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(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่ เ รียกเก็บจาก
กองทรัสต์ WHART อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต 
และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์  
WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น ค่าตอบแทน จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่
มีการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไม่เกินร้อย
ละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการที่อาจระบุไว้ในสญัญา
เงินกู้ตอ่ไป 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยืมเงิน : ท าให้โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมของ

กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของ
กองทรัสต์ WHART ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น
ปัจจบุนั 

   
9. การขออนมุตัิท ารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย

กวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ WHART กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง
ไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว 
บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษ  
 
โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์  WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มี
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สม เหตุสมผลระหว่ า งการท า
รายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกับ
บคุคลภายนอก 

ประสทิธิภาพมากขึน้ และต้นทนุในการลงทนุต ่าลง เมื่อเทียบกบัการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คลอ่งของกองทรัสต์ WHART ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ 
WHART ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบั
ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ใกล้เคียง
กนั (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิระหวา่งเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ
กองทรัสต์ WHART อย่างมีนัยส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่
กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์  WHART เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

   
11. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทฯ ที่แตกตา่งจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี 

   
12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 
 

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

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

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

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

   
13. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์   
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  13,264,444.70   26,295,464.24  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  285,655.65   787,127.51  
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี  246,295.26   356,935.84  
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  25,314.03   236,641.26  
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน  61,100.29   89,723.96  
สนิทรัพย์อื่น  39,740.36   48,565.51  
รวมสินทรัพย์  13,922,550.29   27,814,458.33  
หนีส้ิน   
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า  8,689.61   106,364.97  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า  373,344.54   882,438.13  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  3,845,622.97   7,506,847.41  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  139,874.55   169,841.86  
หนีส้นิอื่น  14,032.45   49,645.94  
รวมหนีส้ิน  4,381,564.12   8,715,138.31  
สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย   
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  9,466,649.93   18,927,083.48  
ก าไรสะสม  74,336.24   172,236.54  
สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17   19,099,320.02  
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดปลายงวด (หนว่ย)  972,142,000   1,963,977,172  

 
งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้จากการลงทุน   
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า  648,473.04   1,001,941.60  
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ  2,636.51   19,035.98  
รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ  57,825.23   58,390.22  
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

รายได้ดอกเบีย้  823.34   840.53  
รวมรายได้     709,758.12   1,080,208.34  
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  15,137.40   23,299.05  
คา่ธรรมเนียมทรัสตี  15,137.40   22,528.77  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  3,112.43   4,185.93  
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  10,100.73   21,699.65  
คา่ใช้จ่ายอื่น  70,274.36   104,522.35  
รวมค่าใช้จ่าย  113,762.30   176,235.75  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  595,995.82   903,972.59  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   
ดอกเบีย้จ่าย  120,811.38   176,307.23  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  475,184.44   727,665.36  
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ  -     343.65  
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ  (95,380.45)  (49,500.30) 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  (95,380.45)  (49,156.65) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่าง
งวด 

 379,803.99   678,508.71  

 
งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (3,593,262.72)  (2,313,466.12) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  3,618,483.55   2,104,343.11  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ  25,220.82   (209,123.01) 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 
ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.8144   9.7248  
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดต่อ
หนว่ย (บาท) 

 0.3907   0.3455  

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.28 3.25 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 31.47 31.33 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 45.92 45.63 

หมายเหต ุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติดงัต่อไปนี ้ 
1. ให้ลดทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่

ตราไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพือ่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ก าหนดจ่ายเงินเฉลีย่
คืนจากการลดทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวนัที ่23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทนุในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายคืนสภาพคล่อง
ส่วนเกินจากกรณีทีก่องทรสัต์มีรายการค่าใช้จ่ายจดัตัง้กองทรสัต์ ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีทีไ่ม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง และเงิน
สดจากภาษีมูลค่าเพ่ิมทีไ่ด้รบัคืน โดยค านวณส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

2. ให้จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัรา 0.0865 บาทต่อ
หน่วยทรสัต์โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานระยะเวลาดงักล่าว ในวนัที ่23 มีนาคม 2561  

3. บริษัทก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน และรับเงินปันผล ในวนัที่  12 
มีนาคม 2561 
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