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คาย่ อ

ชื่อเต็ม

WHART หรื อ กองทรัสต์ WHART
WHA หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
WHAVH
WHA KPN Alliance
Central WHA Alliance
กลุม่ WHA
WHAREM หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์
KAsset หรื อ ทรัสตี
ธนาคารกสิกรไทย
GRAND
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศ สร.26/2555

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด
บริ ษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ข้ อบังคับ บจ/ร 29-00
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (บจ/ร 29-00)
ข้ อบังคับ บจ/ป 22-01
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบีย นในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (บจ/ป 22-01)
ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุน
โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้ า สานักงาน และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ องภายใน
โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 63
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า สานักงาน และทรัพย์สนิ
กม. 23
อื่นที่เกี่ยวข้ องภายในโครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด
กม. 23
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
โครงการ DSG HSIL สระบุรี

สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน สานักงาน และทรัพย์สนิ อื่นที่
เกี่ยวข้ องภายในโครงการ WHA Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1)
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน สานักงาน และทรัพย์สนิ อื่นของ
โครงการ DSG HSIL สระบุรี
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ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

เรื่ อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“WHAREM” หรื อ “ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โก
รท (“WHART”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ WHART ครัง้ ที่
2/2561 ในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน
เลขที่ 1 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่ า และสิทธิการเช่ าช่ วงอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์ สนิ อื่นที่
เกี่ยวข้ องของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ปั จจุบนั WHART มีหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จานวน 1,963,977,172 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
9.2746 บาท รวม 18,215,102,679.43 บาท และได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่าในการลงทุนครัง้
แรก การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และจากการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ และการลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ดังกล่าว เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 20 โครงการ ได้ แก่
1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และเฟส 2
2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)
5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 61)
6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
7) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
9) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
10) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
11) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา)
12) โครงการ Omada
13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3
14) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมชื่อโครงการ Primus)
15) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M
3
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16)
17)
18)
19)
20)

โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ Ducati
โครงการ Healthcare
โครงการ DSG
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ WHART ในการระดมเงินทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพของอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นควรให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดย
การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 3 และกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของ
รายได้ และสร้ างผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องได้ รับอนุมตั ิ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ WHAREM ได้ กาหนดแนวทางในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. ทรัพย์ สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”), บริ ษัท
เซ็นทรั ล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (“Central WHA Alliance”), บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN Alliance”) และบริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ง้ จ ากัด (“WHAVH”) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1.1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบางกระเจ้ า อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”) โดยทรั พย์ สินที่จ ะลงทุน
ประกอบด้ วย
▪

▪

สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนื ้อที่เช่าประมาณ 17-1-50.0 ไร่ 1
จาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อม
คามัน่ ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จานวน
1 หลัง ขนาดพื น้ ที่ เช่า อาคารรวมประมาณ 14,084.002 ตารางเมตร พื น้ ที่ เ ช่ า หลัง คาประมาณ

ปั จจุบนั ที่ดนิ แปลงนี ้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดนิ
ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวน
พื ้นที่แล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ใน
การนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา
3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
1
2

4

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

▪

9,100.003 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858.00 ตารางเมตร พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30
ปี นับ ตัง้ แต่วัน ที่ กองทรั สต์ WHART ลงทุน เพิ่ ม เติม พร้ อมค ามั่น ของ WHA ที่ ใ ห้ สิท ธิ กองทรั สต์
WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
กรรมสิทธิ์ ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA
พระราม 2 กม. 35

การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHAพระราม 2 กม. 35 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทา
สัญญาดังนี ้
▪ สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ) กับ
WHA (ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
▪ สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์กบั WHA (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว) และ
▪ สัญญาจานองกับ WHA (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ เป็ นประกันการให้ เช่าต่ออีก 30 ปี )
(1.2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วั ง น้ อย 63) ตั ง้ อยู่ ที่ ต าบลบ่ อ ตาโล่ และต าบล
ลาตาเสา อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (“โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63”) โดยทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนประกอบด้ วย
▪ กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 96-144.0 ไร่ 4
▪ กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 จานวน 1 หลัง
ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร
▪ กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63

ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคงไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่
ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและ
ราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการ
ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
4
ปั จจุบนั ที่ดนิ แปลงนี ้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดนิ
3

5
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การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ า
ทาสัญญาดังนี ้
▪ สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง กับ Central WHA Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง) และ
▪ สัญ ญาซื อ้ ขายงานระบบ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ กับ Central WHA Alliance (ซึ่ ง เป็ น เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)
นอกจากนี ้ ภายใต้ การอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง ในวันที่
กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART อาจจะจดทะเบียนให้ บางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะ
เข้ าลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์) เพื่อใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตังป้
้ ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ให้ แก่
ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับที่ดินที่จะเข้ าลงทุน
(สามยทรัพย์) ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการจดภาระจายอม
ดังกล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อ บริ ษัทในกล่มขุ อง Central
WHA Alliance มีสทิ ธิใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนดังกล่าวเพื่อใช้
เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตังป้
้ าย
ชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสญัญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างที่กองทรสัต์ WHART จะเข้ าทากับ Central WHA Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(1.3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้ อยู่ที่ ต าบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (“โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23”) โดยทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนประกอบด้ วย
▪ สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด
(โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944) เนื ้อที่เช่ารวมประมาณ 43-3-0.05 มีกาหนดระยะเวลาการ
เช่าช่วงสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)

5

ปั จจุบนั ที่ดนิ แปลงนี ้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดนิ

6

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

▪

▪

สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 จานวน 2
หลัง (แบ่งเป็ นอาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย 3 คูหา) และอาคาร B จานวน 1 หลัง) ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,6076 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ 26,1127 ตาราง
เมตร และสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกาหนดระยะเวลา
การเช่าสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
กรรมสิทธิ์ ใน เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA-KPN
บางนา-ตราด กม. 23

การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดย
การเข้ าทาสัญญาดังนี ้
▪ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์
▪
▪

จากัด8)
สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
อาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างอื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว) และ
สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ
อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)

(1) ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า และสานักงานโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวน
พื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่อาคาร
คลังสินค้ า และสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(2) สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึง่ Yusen Logistic (Thailand) Co.,
Ltd. ได้ เช่าพื ้นที่อยู่ในปั จจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ หากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว
แล้ ว และผู้เช่าไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า หรื ออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า หรื ออยูใ่ นระหว่างการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ใน
การนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance ชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่า
หรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ
WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
7
ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคงไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA
หรื อ WHA KPN Alliance ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์
WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA และ WHA KPN Alliance รับชาระค่าเช่าหลังคา
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
เมื่อ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่
การชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป และ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกับ WHA มีสทิ ธิจะโอน
สิทธิในการเช่าหลังคาและหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บคุ คลเกี่ยวโยงกับ WHA
8
เดิมชื่อ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ ป คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
6
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ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่อนไขว่า
บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ในครัง้ นี ้) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ในฐานะผู้มีสทิ ธิการเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส
จากัด ตามสัญญาเช่าหลัก ) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าช่วงที่ดิน ดังกล่าวจาก
บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัดตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ ) ตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่า
หลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน
ทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วน
ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ดังกล่าว
(1.4) โครงการ DSG HSIL ตัง้ อยู่ที่ ต าบลบัว ลอย อ าเภอหนองแค จัง หวัด สระบุรี (“โครงการ DSG HSIL
สระบุรี”) โดยทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนประกอบด้ วย
▪ กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 15-0-0.0 ไร่9
▪ กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานโครงการ DSG HSIL สระบุรี จานวน 1 หลัง

▪

ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.0010 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ
8,964.00 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ DSG HSIL สระบุรี

การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL สระบุรีนี ้ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ า ท า
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง รวมทังงานระบบ
้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการดังกล่าว) รวมถึง
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

ปั จจุบนั ที่ดนิ แปลงนี ้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดนิ
ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏ
ว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า และสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ )
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHAVH (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
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ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามข้ อ (1.1) ถึง (1.4) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
- เนื ้อที่ดินรวมตามโฉนด (เฉพาะส่วนที่ WHART จะลงทุน)
: 172-1-94.0 ไร่
- พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่ WHART จะลงทุน
: ประมาณ 156,534.61 ตารางเมตร
- พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่ WHART จะลงทุน
: ประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร
- พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่ WHART จะลงทุน : ประมาณ 35,212.00 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ WHAREM ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) และ บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้ นี ้ โดยกองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ชาระ
ในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึง่ ประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
(ให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ WHART นัน้ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และเป็ นผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ WHAREM มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะแต่ ง ตัง้ WHA ซึ่ ง เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของ
กองทรั สต์ WHART รวมทัง้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับทรั พย์ สินซึ่งกองทรั สต์ WHART ลงทุนอยู่ใน
ปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ด้ วย
2. จานวนเงินทุนและจานวนหน่ วยทรั สต์ ท่ ีจะเพิ่ม วิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรั สต์ ท่ ีจะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม และการกู้ยมื เงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะมาจาก
้
3 ส่วน ได้ แก่
(1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จาก
การกู้ยืมเงิน และ (3) เงินประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะพิ
้
จารณาจาก
ความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ใน
ปั จจุบนั โดยรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
(2.1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการ
ออกเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ WHART จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัด
จาหน่าย และผู้จดั จาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคา
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ประเมินของทรั พย์ สินที่จัดทาโดยผู้ประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สินอิ สระที่ ได้ รั บความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตรา
ดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding)
(2.2) การกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท
(2.3) เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จานวนประมาณ 45.00 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ในปั จจุบนั จานวน 1,963,977,172 หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,263,157,172 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.2746 บาท
3. วิธีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ บางราย (WHA
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA)
WHAREM จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทุนครัง้ นี ้เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ถือู หน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรื อ กล่มบุ คุ คลเดียวกัน
ของ WHA สาหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้
ที่ 3 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 4 ต่อไป
4. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั ง้ ที่ 4 และการนา
หน่ วย ทรัสต์ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ WHART และการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ บ างส่ว นเป็ น การ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 2 และหัวข้ อที่ 3
วิธีการเสนอ ขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ เพื่อเสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการ
พิจารณา ดังนี ้
▪ หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของ WHA ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือู หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 นี ้
WHAREM จะนาเสนอหัวข้ อที่ 4.1 ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์ WHART ครัง้ ที่
2/2561 พิ จ ารณา โดยจะไม่มี การนาเสนอหัว ข้ อ ที่ 4.2 เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 พิจารณาอีกต่อไป
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▪

อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรั สต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ครัง้ ที่ 2/2561 นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีการนาเสนอหัวข้ อที่ 4.1 เพื่อให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั ส ต์ WHART ครั ง้ ที่ 2/2561 พิ จ ารณา แต่ จ ะน าเสนอหัว ข้ อที่ 4.2 ให้ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 พิจารณาต่อไป

โดยมีรายละเอียดข้ อ 4.1 และ 4.2 ดังนี ้
4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุน ครั ง้ ที่ 3 และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ท่ ี มี ก ารเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บางส่ วนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่
จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights
Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรหรื อเกิน
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรั สต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์เดิมตามสิทธิ ที่
ได้ รับจัดสรรแล้ ว WHAREM จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อ
หลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณี ก ารจัด สรรสิท ธิ ต ามอัต ราส่ว นที่ ก าหนดท าให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิ ม ที่ มี สิท ธิ จ องซื อ้
หน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่
ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จัดสรรให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ วจะมีจานวน
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่วนที่ 3 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั สต์ WHART ตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการการก ากับหลัก ทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ตามประกาศคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป (Public
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และ/หรื อ ให้ แ ก่ ประชาชนทั่ว ไป (Public Offering) แล้ ว WHAREM สงวนสิท ธิ ที่ จ ะจัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผู้จองซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดง
ความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรั สต์ เกิ น กว่าสิท ธิ ที่ ได้ รั บจัด สรรตามที่เห็ น สมควร พร้ อมกับหรื อ
ภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุน ครั ง้ ที่ 3 และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ท่ ี ไ ม่ มี ก ารเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บ างส่ วนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่
จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights
Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรหรื อเกิน
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรั สต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์เดิมตามสิทธิ ที่
ได้ รับจัดสรรแล้ ว WHAREM จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อ
หลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 2 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณี ก ารจัด สรรสิท ธิ ต ามอัต ราส่ว นที่ ก าหนดท าให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิ ม ที่ มี สิท ธิ จ องซื อ้
หน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรั สต์ที่
ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่ อเสนอขายส่วนที่ เหลือจากการเสนอขายในส่ว นที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั สต์ WHART ตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการการก ากับหลัก ทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป (Public
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Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และ/หรื อ ให้ แ ก่ ประชาชนทั่ว ไป (Public Offering) แล้ ว WHAREM สงวนสิท ธิ ที่ จ ะจัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผู้จองซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดง
ความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรั สต์ เกิ น กว่าสิท ธิ ที่ ได้ รั บจัด สรรตามที่เห็ น สมควร พร้ อมกับหรื อ
ภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ
หนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในทรั พย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่
บุ ค คลใดเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ WHART เกิ น กว่ า ร้ อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART
ในการนี ้ WHAREM จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน (1) โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 (2) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
(3) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่งมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง) เป็ นทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAREM ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของ
WHART ในปั จจุบัน โดย WHA เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ
WHART ในสัดส่วนร้ อยละ 15.00 (ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) และได้ รับการว่าจ้ างจาก WHART
ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ด้ วยเหตุนี ้ การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม และการแต่งตัง้ WHA เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม11 จึงถือเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั บุคคลเกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไข

11

WHA จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ซึง่ ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่
กาหนดไว้ แน่นอนรายปี (โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่ อตังทรั
้ สต์) และกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ใหม่
เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สนิ อื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
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เพิ่มเติม (“ข้ อบังคับ บจ/ป 22-01”) โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมมีขนาดรายการเกี่ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 23.22 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ (คานวณจากงบการเงินของ WHART งวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) ซึง่ มากกว่า
ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ WHART
นอกจากนี ้ กรณีที่มีจดั สรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับ WHAREM (ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามแนวทางการดาเนินการข้ อ 4.1 ข้ างต้ น) เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิมแล้ วจะไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 หรื อประมาณ
ไม่เกิ น 450.00 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการการลงทุนในทรั พย์สินเพิ่มเติมของกลุ่ม WHA จะมีขนาดรายการ
มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ WHART
ดังนัน้ WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทังภายใต้
้
สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของ WHART การเข้ าทา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มาประชุม
ดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม) และสาหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA จะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการกู้ยืมเงินเพื่อเข้ าลงทุนและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมของ WHART ในครัง้ นี ้ อาจ
กู้ยืมจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกัน ซึ่ง เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี โดย
WHART จะกู้ยืมเงินระยะสัน/ระยะยาวทั
้
งหมดจ
้
านวนรวมประมาณไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท ซึ่งการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับทรัสตีจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการ
กระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนันจะต้
้
องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
โดยจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ตามรายการที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น WHART ต้ องจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถื อหน่วยทรัสต์ของ WHART เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิการทารายการ โดยประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี
จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจาก WHART WHAREM และ WHA ให้ ทาหน้ าที่เป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ นี ้
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รายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที่ได้ รับจาก WHAREM
WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาการเงิ นของ WHART รวมถึงข้ อมูลที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนทัว่ ไป
นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั ในการพิจารณาเพื่อให้ ความเห็นในการเข้ า
ทารายการในครัง้ นี ้ ดังนัน้ หากข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ เปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย ซึง่ ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ เช่น
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

มติที่ประชุมคณะกรรมการของ WHAREM และสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-REIT) และรายงานประจาปี 2560 ของ WHART
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1) และแบบรายงานประจาปี 2560 ของ WHA
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 – 2 และสาหรับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF”) เป็ นทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
งบการเงินของ WHART สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2560 และงบการเงินงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของ WHART
ร่ างข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 (วันที่คาดว่า WHART จะเข้ า
ลงทุน ) ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ของ WHART ที่ จัด เตรี ย มโดย WHAREM และผ่ า นการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบัญชีได้ รับอนุญาต
สัญญาและสรุปร่างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ
ข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูบ ริ ห ารและเจ้ าหน้ า ที่ ข อง WHAREM และ WHA และธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของ WHART
ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจาก WHAREM และ WHA และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินของ WHART
รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ ซึง่ จัดทาโดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ

นอกจากนี ้ การจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ ภ่ ายใต้ สมมติฐาน ดังนี ้
▪ ข้ อมูลและเอกสารทังหมด
้
ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของ WHART รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของ WHART
WHAREM และ WHA มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริ ง และความเห็นที่แสดงไว้ สามารถเชื่อถือได้ และใกล้ เคียง
กับสภาพความจริ ง ณ ปั จจุบนั
▪ ไม่มีเหตุการณ์ ใดที่ได้ เกิ ดขึน้ หรื อกาลังจะเกิ ด หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิ ด ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WHART WHAREM และ WHA
▪ สัญญาทางธุรกิ จต่างๆ เกี่ ยวกับการดาเนินงานของ WHART WHAREM และ WHA ที่ทากับคู่สญ
ั ญายังคง
ถูกต้ องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรื อ
ยกเลิก
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ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทารายงานความเห็นเกี่ยวกับ การได้ มาซึ่งสินทรัพย์หลักและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ
WHART ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายย่อยของ WHART เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูล
และเอกสารที่ได้ รับจาก WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาการเงินของ WHART รวมถึงจาก
การสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของ WHAREM และ WHA ตลอดจนข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ข้ อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นความจริ งในขณะที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทารายงานความเห็นนี ้ ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต อาจส่งผล
กระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจ
ยืนยันถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็
้
นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียด
ข้ างต้ นเท่านัน้ โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
WHART เป็ นสาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสี่ยง ข้ อจากัด และ
ความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ ในครั ง้ นี ้ ด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ าทารายการดังกล่าวได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นนี ้มิได้ เป็ นการรับรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น และ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ หลักและรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ของ
WHART โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
WHART เป็ นกองทรัสต์ที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยหลักเกณฑ์ในการลงทุนของ WHART คือ มุ่งการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้ โดย WHART จะนาทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม เช่น การให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การ
ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่า เป็ นต้ น ซึง่ ในปั จจุบนั WHART ได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ
การเช่าต่างๆ ดังนี ้
สรุ ปทรัพย์ สินของ WHART ในปั จจุบนั
ชื่อทรัพย์ สิน
ลักษณะทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุน
ทรั พย์ สนิ หลักที่ WHART ลงทุนครั ง้ แรก
1 โครงการศูนย์กระจาย
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่ 35-0-0.0 ไร่
สินค้ า WHA ลาดกระบัง
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งาน พื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวม
เฟส 1 และเฟส 2
ประมาณ 35,092.97 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
2 โครงการ WHA Mega
o สิทธิการเช่าในที่ดิน 2 โฉนด เนื ้อที่รวม 74-2-67.0 ไร่
Logistics Center (ถนน
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
บางนา-ตราด กม.18)
72,179.48 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
รวม 23,976.30 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
3 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด เนื ้อที่รวม 65-0-22.5 ไร่
Logistics Center (ถนน
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
บางนา-ตราด กม. 23)
59,835.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
รวม 50,641.04 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
ทรั พย์ สนิ หลักที่ WHART ลงทุนครั ง้ เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1
4 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่รวม 81-0-15.9 ไร่
Logistics Center (ชลหาร o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
พิจิตร กม.4)
80,745.55 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
รวม 68,384.20 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
5 โครงการ WHA Mega
o สิทธิ การเช่าในที่ดิน 3 โฉนด เนือ้ ที่รวม 69-0-16.0 ไร่ สิ ้นสุดสัญญาเช่า
Logistics Center (วังน้ อย
วันที่ 30 เมษายน 2585
61)
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
61,182.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
รวม 26,472.05 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
6 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด เนื ้อที่รวม 34-3-12.0 ไร่
Logistics Center
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
(สระบุรี)
32,986.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ

ที่ตงั ้
แขวงคลองสาม
ประเวศ เขต
ลาดกระบั ง จั ง หวั ด
กรุงเทพ
ตาบลบางโฉลง
อ าเภอบางพลี (บาง
พ ลี ใ ห ญ่ ) จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
ตาบลบางเสาธง
อ าเภอบางพลี (บาง
พ ลี ใ ห ญ่ ) จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ

ตาบลบางปลา อาเภอ
บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ

ตาบลไทรน้ อย อาเภอ
วั ง น้ อ ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา

ตาบลหนองปลาหมอ
อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อทรัพย์ สิน
ลักษณะทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุน
ทรั พย์ สนิ หลักที่ WHART ลงทุนครั ง้ เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2
7 โครงการ WHA Mega
o สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่ 66-2-85.0 ไร่ สิ ้นสุดสัญญาเช่าช่วง
Logistics Center (ชลหาร
วันที่ 31 มีนาคม 2586
พิจิตร กม. 5)
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงานและสานักงาน พืน้ ที่ เช่าอาคารรวมประมาณ
64,031.00 ตร.ม. พื น้ ที่ เช่ าหลังคา (ส าหรั บติ ดตัง้ แผงโซล่าร์ เซลล์ ) รวม
50,143.60 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
8 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด เนื ้อที่รวม 99-1-51.0 ไร่
Logistics Center
o กรรมสิ ทธิ์ ในคลัง สิ น ค้ าและส านักงาน พื น้ ที่ เช่ าอาคารรวมประมาณ
(ลาดกระบัง)
95,110.00 ตร.ม. พื น้ ที่ เช่ าหลังคา (ส าหรั บติ ดตัง้ แผงโซล่าร์ เซลล์ ) รวม
59,986.30 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
ทรั พย์ สนิ หลักที่ WHART รั บโอนจาก WHAPF
9 โครงการ Kao 1 Kao 2
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 6 โฉนด เนื ้อที่รวม 46-3-81.0 ไร่
และ Kao 3
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งาน พื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 42,310.44 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
10 โครงการอาคารโรงงาน
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่รวม 29-3-91.2 ไร่
Triumph (เดิมชื่อโครงการ o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน และสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
Primus)
14,320.80 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
11 โครงการ DKSH
o สิทธิการเช่าและเช่าช่วงในที่ดินรวม 10 โฉนด เนื ้อที่ดินรวมประมาณ 83Consumer และ DKSH
0-81.0 ไร่ สิ ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 8 ธันวาคม 2578 วันที่ 9 มกราคม
3M
2579 วันที่ 23 มกราคม และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2582
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งาน พื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 73,022.44 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
12 โครงการ DKSH บางปะ
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 โฉนด เนื ้อที่รวม 30-2-53.0 ไร่
อิน
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งาน พื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร รวม
ประมาณ 36,000.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
13 โครงการ Ducati

o
o
o

14 โครงการ Healthcare

o
o

ที่ตงั ้
ตาบลบางปลา อาเภอ
บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ

แขวงคลองสาม
ประเวศ เขต
ลาดกระบั ง จั ง หวั ด
กรุงเทพ

ต า บ ล ด อ น หั ว ฬ่ อ
อ าเภอเมื อ ง ช ล บุ รี
จังหวัดชลบุรี
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อมตะ ซิตี ้ ตาบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง
ตาบลศีรษะจรเข้ ใหญ่
อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

นิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน
(พระราชวัง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด เนื ้อที่รวม 27-1-53.4 ไร่
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ อ ม ต ะ ซิ ตี ้ ใ น เ ข ต
20,285.00 ตร.ม.
ปลอดอากร ต าบล
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
มาบยางพร อ าเภอ
ปลวกแดง จั ง หวั ด
ระยอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 5 โฉนด เนื ้อที่รวม 47-0-66.0 ไร่
ตาบลบางโฉลง
กรรมสิท ธิ์ ในอาคารโรงงานและส านัก งาน พืน้ ที่ เช่าอาคารประมาณ อ าเภอบางพลี (บาง
52,706.84 ตร.ม.
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุน
o กรรมสิทธิ์ในระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
15 โครงการ WHA Mega
o สิทธิ ในการเช่าช่วงที่ดิน บางส่วน รวม 3 โฉนด เนือ้ ที่ดินรวมประมาณ
Logistics Center (ถนน
71-0-5.5 ไร่ สัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2584
บางนา-ตราด กม.19) *
o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน และอาคารโรงงาน พื ้นที่
เช่ า ประมาณ 68,988.74 ตร.ม. และพื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถประมาณ
2,597.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
16 โครงการ DSG
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด เนื ้อที่รวม 48-0-26.5 ไร่
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงาน สานักงาน และคลังสินค้ า ขนาดพื ้นที่เช่า
อาคารประมาณ 55,372.40 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินภายในโครงการ
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
17 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 5 โฉนด เนื ้อที่รวม 39-0-18.0 ไร่
Logistics Center (พาน
o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า พื ้นที่เช่าอาคารประมาณ 38,565.00 ตร.
ทอง ชลบุรี)
ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
ทรั พย์ สนิ หลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 3
18 โครงการ WHA Mega
o สิทธิ การเช่าที่ดิน 2 โฉนด เนือ้ ที่ รวม 50-0-46.25 ไร่ กาหนดระยะเวลา
Logistics Center (ชลหาร
เช่ า 30 ปี นับแต่วัน ที่ WHART เข้ าลงทุน พร้ อมคามั่น ของ WHA ที่ ให้
พิจิตร กม. 3)
สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
o สิทธิ การเช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารประมาณ
47,253.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00
ตร.ม. กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน พร้ อม
คามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
19 โครงการ WHA Mega
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่ 12-2-50.50 ไร่
Logistics ลาลูกกา
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารโรงงาน และส านัก งาน ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร
ประมาณ 8,045.64 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00
ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
20 โครงการ Omada
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด เนื ้อที่รวม 25-3-32.40 ไร่
Aerospace Factory
o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารโรงงานและส านัก งาน ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร
(ระยอง)
ประมาณ 16,469.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ

ที่ตงั ้
พ ลี ใ ห ญ่ ) จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

เขตประกอบการเหม
ราช สระบุ รี ต าบล
หนองปลาหมอ และ
ตาบลบัวลอย อาเภอ
ห น อ ง แ ค จั ง ห วั ด
สระบุรี
ตาบลพานทองหนอง
กะขะ อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

ตาบลบางปลา อาเภอ
บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ

ตาบลลาลูกกา อาเภอ
ล า ลู ก ก า จั ง ห วั ด
ปทุมธานี

นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อ ม ต ะ ซิ ตี ้ ร ะ ย อ ง
ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
หมายเหตุ * อาคาร C และอาคาร M ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) เป็ นส่วนหนึ่ง ของ
ทรัพย์สินหลักที่ WHART ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
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1.

การลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม

เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ให้ WHART มีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นในอนาคตจากการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ เพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่ WHART ได้ เข้ าลงทุนแล้ วในปั จจุบนั ดังที่ปรากฎ
ในตารางข้ างต้ น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ ในการระดมเงินทุนไปซื อ้ เช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
WHART ด้ วยเหตุนี ้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จึงมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART
เพื่อขออนุมตั ิเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกลุม่ WHA จานวน 4 รายการ โดยมีมลู ค่าลงทุน
ทัง้ สิ ้นไม่เกิ น 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบีย น และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาประเมิน ทรัพย์สินรวมต่าสุดที่ได้ จากการประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้ อยละ 10.00 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการมาจาก (1) การออกและเสนอขาย
หน่ว ยทรั สต์ เ พิ่ ม เติ มจ านวนประมาณไม่เกิ น 299,180,000 หน่ว ย (2) การกู้ยื ม เงิ น ระยะสัน้ /ระยะยาวในวงเงิ น กู้ ไม่เ กิ น
1,780.00 ล้ านบาท และ (3) เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จานวนประมาณ 45.00 ล้ านบาท
โดยทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์ สินของ
กลุ่ม WHA
1 โครงการ
WHA
พระราม 2
กม. 35 2 / 3

2

โครงการ
CentralWHA วังน้ อย
63 4

3

โครงการ
WHA-KPN

ลักษณะทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุน

ที่ตงั ้

o สิทธิ การแบ่งเช่ าในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ ที่ดินประมาณ 17-1-50.0 ไร่ 1 ตาบลบางกระเจ้ า
กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน พร้ อม
อาเภอเมือง
คามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
สมุทรสาคร จังหวัด
o สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสิน ค้ า โรงงาน และสานักงาน พื ้นที่เช่า
สมุทรสาคร
อาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตร.ม. พื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถ
ประมาณ 4,858.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ 9,100.00
ตร.ม. กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน
พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30
ปี
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 โฉนดเนื ้อที่ดินรวมประมาณ 96-1-44.0 ไร่1
ตาบลบ่อตาโล่และ
o กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารคลังสิ นค้ าและส านักงาน พื น้ ที่ เช่ าอาคารรวม
ตาบลลาตาเสา
ประมาณ 86,223.61 ตร.ม.
อาเภอวังน้ อย
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

o สิทธิ การเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด และสิทธิ การแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน
รวม 3 โฉนด เนื ้อที่ดินรวมประมาณ 43-3-0.0 ไร่1 กาหนดระยะเวลา

ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี
สมุทรปราการ

เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
WHA

บริษัท เซ็นทรัล
ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์
จากัด (WHA
ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ
50.00)
บริษัท ดับบลิว
เอชเอ เคพีเอ็น
อะไลแอนซ์
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทรัพย์ สินของ
กลุ่ม WHA
บางนา-ตราด
กม. 23 3 / 5

ลักษณะทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุน

o

4

โครงการ
DSG HSIL
สระบุรี 2

o
o
o

o

เช่าช่วงสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นับแต่วนั ที่
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน พื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 39,607.00 ตร.ม. และพื น้ ที่ เ ช่ า หลั ง คาประมาณ
26,112.00 ตร.ม. กาหนดระยะเวลาเช่าช่วงสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม
2587 หรื อ ประมาณ 25 ปี นับ แต่วัน ที่ WHART คาดว่า จะลงทุ น
เพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
กรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 1 โฉนดเนื ้อที่ดินรวมประมาณ 15 – 0 – 0.0 ไร่1
กรรมสิท ธิ์ ในอาคารโรงงานพร้ อมสานัก งาน พืน้ ที่ เช่าอาคารรวม
ประมาณ 16,620.00 ตร.ม. และพื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถประมาณ
8,964.00 ตร.ม.
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ

ที่ตงั ้

ตาบลบัวลอย
อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
จากัด (WHA
ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ
64.97)

บริษัท ดับบลิว
เอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ ้ง จากัด
(WHA ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อย
ละ 100.00)

หมายเหตุ - ข้ อมูลเพิ่มเติมของทรัพย์สินกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม และมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระปรากฏในเอกสารแนบ 2 - 5 ของรายงานฉบับนี ้
1
อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดนิ
2
ปัจจุบนั แม้ โครงการดังกล่าวมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่
ที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ WHART จะขอให้ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สิน ชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART สาหรับ
พืน้ ที่ที่ยังไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังนี
้ ้ เงื่อ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA
และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินต่อไป
3
ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคงไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน WHART จะขอให้
WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สิน ชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สิน ต่อไป
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA เจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่ WHART
ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รั บชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับ
หรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่ WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เมื่อ WHA เจ้ าของ
ทรัพย์สิน และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ น
แล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินต่อไป
4
ภายใต้ การอนุมตั ิโดยสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ในวันที่ WHART เข้ าลงทุน WHART อาจ
จดทะเบี ย นให้ บ างส่ ว นของที่ ดิ น ที่ จ ะลงทุ น ของโครงการ Central-WHA วัง น้ อย 63 ตกอยู่ ใ นบัง คับ ภาระจ ายอม
(ภารยทรัพย์) เพื่อใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้
ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้ แก่ ที่ดินที่ Central WHA Alliance เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ (สามยทรั พย์)
ด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยของ Central WHA Alliance อย่ า งไรก็ ต าม หาก WHART ไม่ ไ ด้ รั บ อนุมัติจ ากส านัก งาน ก.ล.ต. หรื อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของ Central WHA
Alliance มีสิทธิใช้ สอยหรื อ ใช้ ประโยชน์ ในบางส่วนของที่ดินที่ WHART จะเข้ าลงทุนดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตังป้
้ ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ Central
WHA Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน) ต่อไป
5
สาหรั บพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่งบริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัดได้ เช่าพื ้นที่อยู่ในปั จจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
21

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึง่ หากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าวแล้ ว และผู้เช่าดังกล่าวไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื ออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญา
เพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผ้ เู ช่าดังกล่าวยังไม่ชาระค่าเช่า หรื ออยู่ในระหว่างการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ในการนี ้ WHART จะขอให้
WHA และ WHA KPN Alliance ชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ ู
เช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี ) แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน) ต่อไป

โดยรายละเอียดร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ร่ างสัญญากระทาการ ปรากฏในส่วนที่ 1
ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ และรายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.4 ของรายงานฉบับนี ้
นอกจากนี ้ WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAREM (WHA ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ใน WHAREM) และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ WHART (ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 WHA ถือหน่วยทรัสต์
WHART ร้ อยละ 15.00)) รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ในปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ
ทรั พย์ สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ นี ้ โดยค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ WHA จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) จาก WHART ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุม
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้ าง12
โดย WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทังภายใต้
้
สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของ WHART การเข้ าทา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
ดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม)
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ WHART ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทตน
ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
พร้ อมสาหรับการลงทุนโดย WHART
2. ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และการ
ปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ WHAREM จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ

12

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์คานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง้
แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับ
กรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
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3.
4.

ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ WHART การกู้ยืม
เงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ WHART

นอกจากนี ้ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส
จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ใน
ฐานะผู้มีสทิ ธิการเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัดตามสัญญาเช่าหลัก) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะ
ผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัดตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ ) ตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่
ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์
จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม

สาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ WHAREM คาดว่าจะจัดหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่
เกิน 299,180,000 หน่วย โดยราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่
จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนการพิจารณาปั จจยัต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA
และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA ดังกล่าว
เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิมแล้ วจะไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 3 นี ้ โดยมีขนาดรายการโดยประมาณไม่เกิน 450.00 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติม จะเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง WHART และบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับ WHAREM ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์เช่นกัน
โดย WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทังภายใต้
้
สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของ WHART การเข้ าทา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน (ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือ
หน่วยทรั สต์ มาประชุมไม่น้ อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ ถื อหน่วยทรั สต์ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ จ านวนผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม)
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3.

การกู้ยมื เงินของ WHART เพื่อการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

สาหรั บแหล่งเงิ นทุนในส่วนของการกู้ยืมเงินในการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่มเติมในครั ง้ นี ้ WHAREM อาจกู้ยืมจากบริ ษัท
หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกัน ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี รวมวงเงินกู้ระยะสัน/
้
ระยะยาวประมาณไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท ประกอบด้ วย (1) วงเงินกู้ระยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 1,750.00 ล้ านบาท
เพื่อลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (2) วงเงิ นกู้ระยะสันจ
้ านวนประมาณไม่เกิน 30.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกรณีที่ WHART จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การที่นาไปลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิเช่น ค่าตอบแทน
จานวนเงิ น อัตราดอกเบี ย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระราคา การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ
เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิ น รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี อัตราดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกิน
ร้ อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้ นแต่กรณียกเว้ นบางประการที่อาจระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
โดย WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทังภายใต้
้
สั ญญาก่อตังทรั
้ สต์ของ WHART การเข้ าทา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึ่งคิดเป็ นจานวน
เกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และรายการนี ้อาจ
เข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนันจะต้
้
องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ (ในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ ดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม)
สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการเข้ าทารายการ
ตามที่ WHAREM ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผล รวมถึง
ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้ าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการดังนี ้
o การลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนื่องจากทรัพย์สินที่
จะลงทุนดังกล่าวปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยร้ อยละ 94.29 (ไม่รวมพื ้นที่เช่าหลังคา) และ
สาหรับอาคารคลังสินค้ า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ซึ่งปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่แล้ ว ) และพื ้นที่เช่า
หลังคาอาคารคลังสินค้ า (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) ที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน WHA และ/หรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สินจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่า
หลังคาอาคารคลังสินค้ า นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี ้ สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้ าลงทุนใน
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ครัง้ นี ้ มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย
ประมาณ 7.51 ปี นับจากวันที่คาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินตกลงจะ
ชาระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน และระยะเวลาในการต่ออายุการเช่า) ประกอบกับสินทรัพย์
ดังกล่าวมีข้อได้ เปรี ยบด้ านที่ตงั ้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณเขตจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่
สาคัญแห่งหนึง่ ของประเทศ ทาให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นที่ต้องการของตลาด ทาให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การจากทรั พย์ สินดังกล่าวต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้
โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึง่ เป็ นโครงการในทาเลที่ตงใหม่
ั้
สนับสนุนให้ WHART ลดการกระจุกตัว
และเพิ่มการกระจายความเสีย่ ง ซึง่ ในกรณีทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่า
เป็ นไปตามแผนงานที่ WHART วางไว้ จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้นของ WHART ในอนาคต
ทาให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยรวมเพิ่มขึ ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความ
เชื่อมัน่ และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึ่งความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึ ้น
นัน้ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่อาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
ราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีคิ ดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ากับ 4,294.97 – 4,704.09 ล้ านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี แรกภายหลังการเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เท่ากับ 0.75
บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทุน 0.04 บาทต่อหน่วย) ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั กรณี WHART มิได้ มีการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดๆ เพิ่มเติม (พิจารณารายได้ จากทรัพย์สนิ ที่มอี ยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จานวน 20 รายการ) ซึง่ จะ
มีประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี แรกที่ 0.75 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทุน
0.04 บาทต่อหน่วย)
เงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดของร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ มีสภาพเป็ นไปตามที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน และเอื ้อให้ WHART ได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ/หรื อเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปของการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ น
เงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ ทาให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA และ/
หรื อเจ้ าของทรัพย์ สินตกลงชาระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ้นที่เช่าหลังคาที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน
และ WHA ตกลงจานองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ดินที่ตงของโครงการ
ั้
WHA
พระราม 2 กม. 35 รวมทังทรั
้ พย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว แก่ WHART เพื่อเป็ นหลักประกันการให้ สิทธิตอ่ อายุ
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นต้ น อีกทัง้ เงื่อนไขสาคัญมีความคล้ ายคลึงกันหรื อกาหนด
ขึ ้นโดยใช้ หลักการเดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินครัง้ แรก การ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3

อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. WHART จะมีภาระหนี ้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสูงสุดตามมติ
คณะกรรมการที่ไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 39.87 ของมูลค่าเข้ าลงทุนสูงสุด โดยมี
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ระยะเวลาการกู้ยืมเงินสาหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพือ่ ชาระเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 อีก 1 ปี รวมทังสิ
้ ้น 2
ปี เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วน ทังนี
้ ้ WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรื อออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อนาเงินกู้ดงั กล่าวมาชาระหนี ้เงินกู้ข้างต้ นต่อไปได้
ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มิได้ ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิม
ไม่ได้ ใ ช้ สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ จ ะท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สัด ส่ว นการถื อ หน่ว ยทรั สต์ (Control dilution)
ประมาณร้ อยละ 13.22 (รายละเอี ย ดปรากฎในส่ว นที่ 1 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับ นี )้ นอกจากนี ้ กรณี ที่ ร าคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต่ากว่าราคาหน่ว ยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของ
หน่วยลงทุน (Price Dilution)
ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ที่เข้ าลงทุนในครั ง้ นีไ้ ด้ ตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าราย
ใหม่สาหรับทรัพย์สินที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ ภายหลัง
สิ ้นสุดระยะเวลาเช่า 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้เช่าเดิมได้ หรื อผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ด้อยลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระดับและความต่อเนื่องของรายได้ ทาให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมิได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความเสีย่ งจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สนิ กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ โครงการ
WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก 30 ปี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม อย่างไร
ก็ ดี เนื่ อ งจาก WHA ตกลงจะน าที่ ดิ น บนโฉนดเลขที่ 134435 เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึ่ง เป็ น ที่ ดิ น ที่ ตัง้ ของ
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทังทรั
้ พย์สนิ อื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว มาจานองเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญาเช่ าทรั พ ย์ สิน ของ WHA ที่ ใ ห้ สิท ธิ ต่อ อายุสัญ ญาเช่า แก่ WHART ซึ่ง กรณี ที่ WHA ผิ ด สัญ ญาดังกล่าว
WHART จะได้ รับค่าชดเชยสูงสุดเท่ากับความเสียหายที่ไม่ได้ รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า ดังนัน้ เงื่อนไขตามสัญญา
จานองดังกล่าวจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ WHART ได้ ในระดับหนึง่
ความเสีย่ งจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้ าทีเ่ พิ่มเติม กรณีสญ
ั ญาเช่าที่ดินหลักหรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอด
ที่หนึ่ง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถูกยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินทอดที่สอง นอกจากจะมีความเสีย่ งที่สทิ ธิการเช่าช่วงทอดที่สอง จะถูกยกเลิก
หรื อสิ ้นสุดก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแล้ ว WHART ยังมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกันต่อสิทธิการเช่าที่ดนิ
หลักและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ เพิ่มเติมอีกด้ วย อย่างไรก็ดี WHART อยู่ระหว่างเจรจากับบริ ษัท ท๊ อปวิว บิส
ซิเนส จากัด (“เจ้ าของที่ดิน”) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“ผู้เช่าที่ดินหลัก”) และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จากัด (“ผู้เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้ รับสิทธิการเข้ าสวมสิทธิเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้เช่าที่ดินหลัก
กรณีผ้ เู ช่าช่วงทอดที่หนึ่ง ผิดสัญญากับผู้เช่าที่ดินหลัก หรื อเข้ าสวมสิทธิเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับเจ้ าของที่ดิน กรณีผ้ ู
เช่าที่ดินหลักผิดสัญญากับเจ้ าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้ าลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิครอบครองโดย
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดย WHART ต้ องจัดให้ มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรื อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์
อันเนื่องจากการลงทุนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ ม ทรั พย์ ที่ผ้ ูให้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ โดยหาก WHART สามารถเจรจากับเจ้ าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดินหลัก และผู้เช่าช่วงทอดที่หนึง่ เพื่อให้ มีข้อตกลง
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หรื อเงื่อนไขเพื่อบรรเทาหรื อลดความเสี่ยงตามนโยบายดังกล่าวได้ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ
WHART ได้ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้ าที่เพิ่มเติมหากต้ องเข้ าดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา
หรื อเข้ าสวมสิทธิเป็ นผู้เช่าที่ดินโดยตรงหรื อผู้เช่าช่วงที่ดินทอดที่ หนึ่ง (แล้ วแต่กรณี) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ การลงทุนในสิทธิการเช่า และการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงทอดทีห่ นึง่
6. อาจก่อให้ เกิ ดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ในการเจรจาต่อรอง
เงื่อนไขในการเข้ าทารายการต่างๆ กับ WHA ทังในส่
้ วนราคาและเงื่อนไขในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม อย่างไรก็
ดี เนื่องจากก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาในการ
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทานข้ อมูลและสัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินและอุปกรณ์ ห ลักของทรั พย์ สินที่จ ะลงทุน
เพิ่มเติม รวมทังราคาในการเข้
้
าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ อ้ างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจานวน 2
ราย ซึ่งเป็ นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสีย่ งที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงื่อนไขในการเข้ าทารายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ า ลงทุนในทรั พย์สินของกลุม่
WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ดี
WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทตน
ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
พร้ อมสาหรับการลงทุนโดย WHART
2. ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และการ
ปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ WHAREM จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
3. ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ WHART การกู้ยืม
เงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ WHART
นอกจากนี ้ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่ อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส
จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก ) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ ) ตกลงโอนสิทธิ
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และหน้ าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
o การแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART
จะลงทุนเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนือ่ งจาก
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน ของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ไ้ ด้ ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิ ภาพต่อไปในอนาคต ทาให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทารายการตามเป้าหมายที่วางไว้
เนื่ อ งจาก WHA มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี
2. มีความคล่องตัวในการประสานงานและการดาเนินการต่างๆ เพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพย์สินทังหมดของ
้
WHART
ภายหลังการเข้ าทารายการ มากกว่าเมื่อเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากประสบการณ์ในการทางานร่วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่ นมา
3. เกิดการประหยัดต่อขนาดในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาและ/หรื อการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ ให้
อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหาประโยชน์ จากการที่ทรัพย์สินทังหมดของ
้
WHART อยู่ภายใต้ การดูแลของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รายเดียว
4. ข้ อกาหนดในร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ได้ อย่างราบรื่ นทันทีภายหลังการเข้ าทารายการ อีกทังเป็
้ น
ข้ อกาหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ เหมือนกับสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้ าลงทุนครัง้ แรก การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ขณะที่
อัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามความเห็นของผู้จดั การ
กองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเรี ยกเก็บกับ WHART ครัง้ นี ้ กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของกองทรั สต์อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สาหรับการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ คือ อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงื่อนไขการว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของ WHA ในการทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
จะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิ การ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ า
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ และเงื่อนไขในการเข้ าทา
รายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ
ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติ
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
o การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุน โดยสาหรับการเข้ าลงทุนแต่ละครัง้ WHA ตกลงจะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่
น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรั สต์ ทัง้ หมดที่ มี การออกและเสนอขายในการเพิ่ ม ทุน เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
2. สร้ างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้ การออกและเสนอขายในครัง้ นี ้มีโอกาส
สาเร็ จลุลว่ งได้ มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ คือ อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้ านสัดส่วนการถือหน่วยในกรณีผ้ ู
ถือหน่วยเดิมไม่ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสัดส่วนเดิม รวมถึงอาจเกิด
ข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรื อเงื่อนไขการ
เสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการ
กาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ กาหนดราคาที่เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อ
ประชาชนทั่วไป ทัง้ นี ้ หากผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เดิม แสดงความจานงที่ จะซือ้ หน่วยทรั สต์ เกิ นสิท ธิ WHAREM อาจจะจัด สรร
หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ดงั กล่าวตามเห็นสมควรพร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชน (Public Offering) หรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ และเงื่อนไขในการเข้ าทา
รายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ อย่ างไรก็ดี ผู้ถือหน่ วยควรพิจาณาผลกระทบในด้ านสัดส่ วนการถือหน่ วย (Control Dilution) ในกรณีผ้ ูถือ
หน่ วยเดิมไม่ ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ท่ จี ะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้ แก่ ประชาชน
(Public Offering)
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o การกู้ยมื เงินของ WHART
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัสตี มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เงื่อนไขสาคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ได้ รับใน
ปั จ จุบัน เช่ น อัต ราดอกเบี ย้ ลัก ษณะการชาระเงิ น ต้ น การให้ หลักประกัน ไม่ด้ อ ยกว่า และเป็ น เงื่ อ นไขทั่วไปเมื่อ
เทียบเคียงกับเงิ นกู้ยืมของกองทรั สต์ อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิ จใกล้ เคียงกับ WHART (อ้ างอิงตามข้ อมูลที่
เปิ ดเผยในสาธารณะ) และคล้ ายคลึงกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีสาหรับการเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สนิ ครัง้ ที่ 3 ของ WHART ที่ผา่ นมา (การเปรี ยบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้ นี ้กับเงินกู้ยืมของ
WHART สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่
คล้ ายคลึงกัน ปรากฎในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้)
2. WHART ไม่ต้องนาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นหลักประกันการกู้ยืม
3. เป็ นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่มีต่อสถาบัน
การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรื อการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินของ WHART จากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตี ในครัง้ นี ้อาจมีความราบรื่ นและรวดเร็ วกว่าสถาบัน
การเงินอื่นที่ WHART ไม่เคยทาธุรกรรมร่วมมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซึ่ง จะเป็ นผู้กระทาการในฐานะกองทรัสต์ ในการพิจารณาเลือกข้ อเสนอ
เงินกู้ยืม และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็ นข้ อเสนอจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนี ้ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้
การเข้ าทารายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตาม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2. เกิ ดการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรัสตี เพิ่มขึน้ จากที่มีอยู่ในปั จจุบัน ซึ่ง
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี รวมจานวน 2,247.10 ล้ านบาท
(ยอดหนี ้คงค้ าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมี
ความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
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ส่ วนที่ 1 การขออนุ มัติลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ สิทธิ การเช่ าของอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติม
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามที่ในปั จจุบนั WHART มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่ามาแล้ วจานวนทังหมด
้
4 ครัง้ รวม 20 โครงการ ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 2
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 61)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา)
โครงการ Omada
โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3
โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมชื่อโครงการ Primus)
โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ Ducati
โครงการ Healthcare
โครงการ DSG
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)

โดยลงทุนผ่านการระดมเงินทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อจัดหาและก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนต่อ
WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดังนัน้ WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของ WHART จึงมีความประสงค์ที่
จะเข้ าลงทุนเป็ นครัง้ ที่ 4 ซึง่ ประกอบด้ วย (1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 63 (“โครงการ CentralWHA วังน้ อย 63”) (2) โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (“โครงการ WHA-KPN บาง
นา-ตราด กม. 23”) (3) โครงการ WHA Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”)
และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบุรี (รายละเอียดทรัพย์สินดังกล่าว ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.4 ของรายงานฉบับนี ้) ซึ่งมี
มูลค่าลงทุนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการดังกล่าวมาจาก
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1) การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย โดยราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขายจะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เป็ นต้ น
แบบที่ 1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ี ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครั ง้ ที่ 3 และ
การนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทย ในกรณีท่ มี ีการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
จัดสรรให้ แก่

จานวนหน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
กลุ่มซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (Preferential Offering)
ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายให้ แก่
WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHA

ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขาย

เมื่อรวมกับส่วนที่ 1
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการ
ออกและเสนอขาย

ส่วนที่ 3 (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึง่ รวมถึงผู้
ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึง่
ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering)

หน่วยทรัสต์ส่วนที่
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)
กาหนดใน
ภายหลัง(2)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงิน
หมายเหตุ
ค่ าหน่ วยทรัสต์
กาหนดภายหลัง
(1), (2), (5), (6) และ
และหลังจากที่ได้ รับ ต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
อนุมตั ิจาก
จากที่ประชุมผู้ถือ
สานักงาน ก.ล.ต. หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์

-

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

-

กาหนดใน
ภายหลัง

(4), (6) และต้ อง
ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
(2), (5), (6) และต้ อง
ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
กาหนดใน
ภายหลัง(3)

(2)
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แบบที่ 2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครั ง้ ที่ 3 และ
การนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย ในกรณีท่ ีไม่ มี
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA

จัดสรรให้ แก่

จานวนหน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)
กาหนดใน
ภายหลัง(2)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงิน
หมายเหตุ
ค่ าหน่ วยทรัสต์
กาหนดภายหลัง
(1), (2), (5), (6) และ
และหลังจากที่ได้ รับ ต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
อนุมตั ิจาก
จากที่ประชุมผู้ถือ
สานักงาน ก.ล.ต. หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์

ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
กาหนดใน
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี ภายหลัง(3)
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อ
การออกและเสนอขาย
(2)
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
กลุ่มซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (Preferential Offering)
ส่วนที่ 2 (1) บุคคลในวงจากัด
หน่วยทรัสต์ส่วนที่
กาหนดใน
(2), (5), (6) และต้ อง
(2)
(Private Placement) ซึง่ รวมถึงผู้
เหลือจากการเสนอ
ภายหลัง
ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึง่
ขายตามส่วนที่ 1
ที่ประชุมผู้ถือ
ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering)
หมายเหตุ (1) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ หน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรั สต์เพิ่ม (Record Date) จะกาหนดในภายหลังเมื่ อ
ได้ รับการอนุมตั จิ ากผผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ มีการเพิ่มทุน
(2) สาหรั บจานวนหน่วยทรั สต์ที่จะมี การออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรั สต์ที่จะเสนอขายในครั ง้ นี จ้ ะกาหนดโดย
อ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิ นอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4)
อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึ ง การลงทุน ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น สถาบัน
(Bookbuilding)
(3) อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจ านวนหน่ วยทรั สต์ก่อ นการเพิ่ม ทุนในครั ง้ นี ข้ อง WHART หารด้ วยจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป
(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ WHART กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัด การ
กองทรั สต์ที่มีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่า วของ
WHART จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวน
เสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือ หน่วยทรั สต์ที่มาประชุมและมี สิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนตามสัญ ญาก่อ ตัง้ ทรั สต์แ ละประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและ
ข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(5) ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรั สต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว บริ ษัทฯ จะ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 3 สาหรั บแบบที่ 1 หรื อส่วนที่ 2 สาหรั บ
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แบบที่ 2 หรื อไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/
หรื อ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรั สต์ที่เหลือ จากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
ตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 สาหรั บแบบที่ 1 หรื อส่วนที่ 2 สาหรั บแบบที่ 2 แล้ ว
หรื อไม่ก็ได้
(6) ให้ ทรัสตี และ/หรื อ บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ าง
การเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิจองซื ้อ
สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรั สต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์เดิมของกองทรั สต์ และ
วิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและ
้
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้ ดลุ พินิจใน
การพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จัดสรรหน่วยทรั สต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์หรื อผู้ลงทุนรายใด หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการ
จัดสรรหน่วยทรั สต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนๆ
ั ้ หรื อก่อให้ เกิดภาระและ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิน การเกินสมควร 2) พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้
หน่วยทรั สต์ (Record Date) วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรั สต์เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรั สต์ (Book
Closing Date) โดยให้ แจ้ งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรั พย์เพื่อให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่ รวมถึง
เอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อ ยื่นคาขออนุญาต คาขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ ยวข้ อ งต่อสานั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้
และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

2) การกู้ยืมเงินระยะสัน/ระยะยาวในวงเงิ
้
นกู้ ไม่เกิ น 1,780.00 ล้ านบาท ซึ่งอาจจะกู้ยืม จากบริ ษัทหลักทรั พย์ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกัน ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตี
3) เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จานวนประมาณ 45.00 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมและเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบันของ WHART ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรั บทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุม
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
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ทังนี
้ ้ WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทตน
ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
พร้ อมสาหรับการลงทุนโดย WHART
2. ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และการ
ปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ WHAREM จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
3. ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ WHART การกู้ยืม
เงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ WHART
นอกจากนี ้ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส
จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี )้ บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงโอนสิทธิ
และหน้ าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติมของ WHART ซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท ถือเป็ นการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์หลักและเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั บุคคลเกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการอ้ างอิงจากงบการเงินของ WHART งวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี ้
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์หลัก
ขนาดรายการได้ มาซึง่
= จานวนเงินที่ชาระ / สินทรัพย์รวมของทรัสต์
สินทรัพย์หลัก
= 4,464.50 ล้ านบาท* / 23,053.44 ล้ านบาท = 15.91%
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รายละเอียดการคานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง
ขนาดรายการเกี่ยวโยง
= มูลค่าสิง่ ตอบแทน / มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์
= 4,464.50 ล้ านบาท* / 19,226.22 ล้ านบาท = 23.22%
หมายเหตุ * ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

นอกจากนี ้ WHAREM มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมและเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบันของ WHART ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรั บทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่า ธรรมเนียมการควบคุม
งานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการแต่งตัง้ WHA ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างทรั สต์กบั บุคคลเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากทรัพย์สินที่ WHART จะเข้ า
ลงทุนเพิ่มเติมนี ้ เป็ นทรัพย์สินของกลุม่ WHA ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAREM ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของ
WHART ในปั จจุบัน โดย WHA เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
WHART ในสัดส่วนร้ อยละ 15.00 (ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2561) และได้ รับการแต่งตังจาก
้
WHART
ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ในปั จจุบนั โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติ มมีขนาดรายการเกี่ยว
โยงเท่ากับร้ อยละ 23.22 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์
ดังนัน้ WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังการเข้
้
าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสีย โดยการในประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
ดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
WHART จึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ WHAREM ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
การทารายการแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี ้
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รายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของ WHART ที่ไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัตกิ ารเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม
และการแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อ
1 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2 น.ส. จรี พร จารุ กรสกุล
3 นาย สมยศ อนันตประยูร
4 น.ส. จารุ วรรณ จารุ กรสกุล
5 นาง ตุ้มทอง ไชยสนิท
6 นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
7 นาย กาธร ตติยกวี
8 นาง เฉลา แซ่จิว
9 นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
10 นาย ธนภัทร อนันตประยูร
11 นาง วิภาวี เฉลิมทรัพยากร
12 น.ส. นลิน อนันตประยูร
13 นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร
14 นาย รชต ตราชูวณิช
15 นาย ชนกันต์ จิรัฐติกาลสกุล
16 น.ส. ปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
17 นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ที่มา : WHAREM

จานวนหน่ วยทรัสต์
ที่ถือใน WHART*
จานวน
%
294,597,043
15.00
13,656,593
0.70
4,823,800
0.25
550,346
0.03
414,826
0.02
250,000
0.01
211,240
0.01
152,012
0.01
150,000
0.01
131,803
0.01
130,000
0.01
123,236
0.01
110,062
0.01
70,000
0.00
20,000
0.00
12,344
0.00
4,400
0.00

สาหรับกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จดั สรรให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิมแล้ วจะไม่เกินร้ อยละ
15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 โดยมีขนาดรายการโดยประมาณไม่เกิน 450.00 ล้ านบาท ซึง่
เมื่อนับรวมกับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม จะเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง WHART และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวโยงกับ WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เช่นกัน
ดังนัน้ WHART มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังการเข้
้
าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีส่วนได้ เสีย และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการในประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว
ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ทังนี
้ ้ WHAREM ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิการทารายการแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของ WHART ที่ไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
จัดสรรหน่ วยทรัสต์ โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA
รายชื่อ
1 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2 น.ส. จรี พร จารุ กรสกุล
3 นาย สมยศ อนันตประยูร
4 น.ส. จารุ วรรณ จารุ กรสกุล
5 นาง ตุ้มทอง ไชยสนิท
6 นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
7 นาย กาธร ตติยกวี
8 นาง เฉลา แซ่จิว
9 นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
10 นาย ธนภัทร อนันตประยูร
11 นาง วิภาวี เฉลิมทรัพยากร
12 น.ส. นลิน อนันตประยูร
13 นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร
14 นาย รชต ตราชูวณิช
15 นาย ชนกันต์ จิรัฐติกาลสกุล
16 น.ส. ปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
17 นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ที่มา : WHAREM

จานวนหน่ วยทรัสต์
ที่ถือใน WHART*
จานวน
%
294,597,043
15.00
13,656,593
0.70
4,823,800
0.25
550,346
0.03
414,826
0.02
250,000
0.01
211,240
0.01
152,012
0.01
150,000
0.01
131,803
0.01
130,000
0.01
123,236
0.01
110,062
0.01
70,000
0.00
20,000
0.00
12,344
0.00
4,400
0.00

สาหรับการกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท กรณีที่เป็ นสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (อันได้ แก่
ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ KAsset ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีของ WHART) เข้ าข่ายการ
เป็ นการกระทาที่ขดั แย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ดังนัน้ WHART ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับการขออนุมตั ิจาก
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่ WHART จะ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งรายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์กบั ทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
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หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยจะไม่นบั รวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยการในประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ WHAREM ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับทรัสตี เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ โดยรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของ WHART ที่ไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติ
การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
รายชื่อ
1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ที่มา : WHAREM

จานวนหน่ วยทรัสต์
ที่ถือใน WHART*
จานวน
%
111,813,863
11,308,700

5.69
0.58

1.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม
(1)

ร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA
โดยเงื่ อนไขสาคัญของร่ างสัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ยังอยู่ภายใต้ การเจรจา
ระหว่างคู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องและรายละเอี ยดเพิ่มเติมที่คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันต่อไป และอยู่ภายใต้ การอนุมัติ จ าก
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ดัง นันข้
้ อมูลสรุปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของ WHA ดังต่อไปนี ้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
(1.1) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และร่ างสัญญาซือ้ ขายงานระบบ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
คูส่ ญ
ั ญา

: ผู้จะซื ้อ :
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข อง ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท กระทาในนามของ WHART (“ผู้จะซื ้อ”
หรื อ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
ผู้จะขาย :
▪ บริ ษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (“Central WHA Alliance”) สาหรับโครงการ CentralWHA วังน้ อย 63
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“WHAVH”) สาหรับโครงการ DSG HSIL สระบุรี
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) สาหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
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ทรัพย์สินที่
จะซื ้อขาย

▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“WHA KPN Alliance”) สาหรับโครงการ WHA-KPN
บางนา-ตราด กม. 23
: 1) โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
▪ กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497 เนื ้อที่ดนิ ตามโฉนดที่ดินรวม 96-1-44.0* ไร่
▪ กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดนิ และอาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตร.ม.
▪ กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่ อ งและ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง
2) โครงการ DSG HSIL สระบุรี
▪ กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ โฉนดเลขที่ 36360 เนื ้อที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ รวม 15-0-0.0* ไร่
▪ กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.00 ตร.ม. และพืน้ ที่เช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 8,964.00 ตร.ม.
▪ กรรมสิทธิ์ในทรั พย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดนิ และอาคาร
3) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่ อ งและ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง
4) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่ อ งและ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง
หมายเหตุ * เป็ นเนือ้ ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ซึ่งจานวนเนือ้ ที่ดินจริ งอาจมีจานวนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเนื ้อที่ดินที่
ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ ับผลการรังวัดก่อนวันที่ WHART รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยในสัญญาฉบับลงนาม
จะระบุเนื ้อที่ดินตามที่รังวัดได้ จริง

ราคา
ทรัพย์สินที่
ซื ้อขาย

ภาษีอากร
และ
ค่าใช้ จ่าย

การโอน
กรรมสิทธิ์
และการส่ง
มอบ
ทรัพย์สิน

: ราคาทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย เมื่อรวมกับค่าเช่าทรั พย์สินอื่นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จะมีมลู ค่า
รวมไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และราคาดังกล่าวจะไม่นาผลการรั งวัดที่ดินมาเป็ น
เหตุในการปรับราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรังวัดที่ดินจะทาให้ มีจานวนเนื ้อที่ดินเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงจากที่ระบุไว้ ในสรุ ปสาระสาคัญของสัญญานี ้)
: ▪ ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ ินและความรั บผิดต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เกิดขึ ้นจนถึงวัน
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
▪ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบช าระค่า ใช้ จ่ ายที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ท ธิ์
ดังต่อไปนี ้
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
o ผู้จะขายเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการ
โอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้าจากผู้จะขายมายัง WHART
: 1. คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื ้อขายภายใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART สาหรับการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 3 (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) และผู้จะซื ้อ
ตกลงจะรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซื ้อขายนี ้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีหน้ าที่ลงนาม
และส่งมอบเอกสารสิทธิ รวมถึงเอกสารสาคัญ อื่ นใดที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้ อ งกับการจดทะเบีย นโอน
กรรมสิทธิ์เพื่อให้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เสร็ จสมบูรณ์ในวันโอนกรรมสิทธิ์
2. ผู้จะขายตกลงส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่ซื ้อขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยคูส่ ญ
ั ญาให้ ถือว่าการส่ง
มอบการครอบครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีในวันโอนกรรมสิทธิ์
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3. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ (ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์) ผู้จะขายตกลงรั บรองว่าทรั พย์สินที่ซือ้ ขาย
ปราศจากภาระผูกพัน และ/หรื อการรอนสิทธิใด ๆ และ/หรื อไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อ
พิพาทใด ๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ (“สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ”) ที่ผ้ จู ะขายได้ ทาไว้ ใน
ฐานะผู้ให้ เช่าและผู้ให้ บริ การ กับผู้เช่าและผู้รั บบริ การ (รวมเรี ยกว่า “ผู้เช่า”) นอกจากนี ้ ทรัพย์สินที่ซื ้อ
ขายจะต้ องมีใบอนุญาตที่ครบถ้ วนถูกต้ อง มีทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในสภาพที่ดีและเหมาะสมกับ
การใช้ งานของทรัพย์สินที่ซื ้อขาย โดย WHART จะต้ องได้ รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขาย
4. กรณีที่ WHART เห็นว่า สภาพของทรัพย์สินที่ซื ้อขาย อยู่ในสภาพที่ชารุ ดเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ จนถึง
ขนาดที่ถ้า WHART ได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว WHART จะไม่เข้ าทาสัญญาฉบับนี ้ WHART มีสิทธิที่จะปฏิเสธ
การรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขาย จนกว่าผู้จะขายจะดาเนินการแก้ ไขความเสียหาย โดยผู้จะขาย
มีหน้ าที่ต้องดาเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
WHART โดยค่าใช้ จ่ายของผู้จะขาย
5. สาหรั บโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 นัน้ ภายใต้ การอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้ องภายหลังวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้จะขายโครงการ
Central-WHA วัง น้ อย 63 จะพัฒ นาที่ ดิ น ของผู้จ ะขายที่ ติด กับ ที่ ดิน ที่ ซื อ้ ขาย WHART ตกลงจะจด
ทะเบียนให้ บางส่วนของที่ดินที่ซื ้อขายตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์) (“ที่ดินภาระจายอม”)
เพื่อใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายนา้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตังป้
้ ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ แก่ที่ดินที่ผ้ จู ะขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดิน
สามยทรัพย์”) ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้จะขาย โดยภาระจายอมมีกาหนดระยะเวลาตามที่จะตกลงกันนับจาก
วันที่จดทะเบียนภาระจายอม และผู้จะขายตกลงชาระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเป็ นรายปี * ทังนี
้ ้ หากผู้จะ
ขาย และ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้จะขาย ให้ เช่าหรื อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ สามยทรัพย์แปลงหนึง่ แปลงใด
ให้ แก่บุคคลภายนอก คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระจายอมสาหรับที่ดิน
สามายทรัพย์แปลงดังกล่าวทันที ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้จะขายเองทังสิ
้ ้น
อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนดังกล่าวนัน้ จะต้ องอยู่ภายใต้ การอนุมัติของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ง หาก WHART ไม่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานดัง กล่ า วในการ
ดาเนินการตามวรรคหนึง่ WHART ตกลงและยินยอมให้ ผ้ จู ะขาย และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของผู้จะขาย มี
สิทธิใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่ซื ้อขายดังกล่าวเพื่อใช้ เป็ นทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน า้ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ สาธารณูป โภคต่า ง ๆ ตลอดจนติด ตัง้ ป้า ยชื่ อ และป้ า ยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ร่ วมกับ WHART ได้ โดยคิดค่าตอบแทนเป็ นรายปี *

ข้ อตกลง
ของผู้จะ
ขาย

หมายเหตุ * รายละเอียดเป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ มีการดาเนินการตกลงกันต่อไป และอยู่ภายใต้ การอนุมัติ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง

: 1. ผู้จะขายตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ และ/หรื อ สัญญาอื่นใดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ซื ้อขาย (ถ้ ามี) ที่ผ้ จู ะขายมีอยู่กบั ผู้เช่าในวันโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ WHART และ WHART ตกลง
รั บโอนสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าวโดยการแปลงหนีใ้ หม่ และผู้จะขายตกลงดาเนินการต่าง ๆ รวมทังการ
้
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่มีกฎหมายกาหนด (ถ้ าจาเป็ น) เพื่อให้ WHART
ได้ รับความยินยอมในการรั บโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผู้เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การก่อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิ์
2. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะโอนเงินประกันที่ได้ รับจากผู้เช่าคลังสินค้ า และผู้เช่าพื ้นที่อื่นๆ ภายใต้
สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารให้ แ ก่ WHART โดยเงิ น ประกัน ที่ โ อนให้ แ ก่ WHART ดัง กล่ า วเป็ น เงิน
ประกันส่วนที่เหลือหลังจากที่ผ้ จู ะขายหักชาระจากเงินประกันเพื่อไปชาระราคาทรัพย์สินที่จะซื ้อขาย
3. ในกรณี ที่ผ้ ูจะขายจัดทาประกันภัยเกี่ยวกับทรั พย์สินที่ซื ้อขายไว้ ก่อ นหน้ าที่ค่สู ัญญาจะเข้ าทาสัญญา
ฉบับนี ้และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายตกลง
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4.

5.

เหตุเลิก
: 1.
สัญญา
และผลการ
เลิกสัญญา

2.

3.

4.

5.

ดาเนินการให้ WHART เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวในส่วน
ของทรัพย์สินที่ซื ้อขาย โดยมีผลนับตังแต่
้ วนั โอนกรรมสิทธิ์เป็ นต้ นไป โดย WHART ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี ้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ โดย
หากผู้จะขายได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยในส่วนดังกล่าวไปแล้ ว WHART ตกลงจะชาระคืนค่าเบี ้ยประกันภัย
ตามสัดส่วนดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ะขายภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
ในวันที่ทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ผู้จะขายจะลงนามในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ตกลงไว้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์
และสัญญากระทาการ
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายตกลงโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้ องในการแจกจ่ายน ้าประปาและ
ไฟฟ้าในทรัพย์สินที่ซื ้อขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ และให้ ความยินยอมที่จาเป็ น รวมถึงดาเนินการใดๆเพื่อให้ สามารถ
ดาเนินการโอนมิเตอร์ ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้
หากว่าในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อวันโอนกรรมสิทธิ์ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจะซื ้อ
จะขายที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง และ/หรื อสัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ (“สัญญาซื ้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ”) หรื อผิดคารับรองและรับประกันที่ให้ ไว้ ในสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
และ/หรื อ สัญ ญาซือ้ ขายอสังหาริ มทรั พย์ และไม่ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญ ญาภายในระยะเวลาที่
กาหนด กรณี ดงั กล่าวให้ ถือว่าคู่สัญญาฝ่ ายนัน้ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ ายอาจบอกเลิก
สัญญาและเรี ยกค่าเสียหาย โดยแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิ์ คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ าง และสัญญาซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ กรณีดงั กล่าวให้ ถือว่าสัญญาสิ ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญาไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิ์ทรั พย์สินที่จะซื ้อขาย ผู้จะขายถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ ทรั พ ย์
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชาระบัญชี หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ กรณีดงั กล่าว
WHART อาจบอกเลิกสัญญา ทังนี
้ ้ WHART ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อผู้จะขาย
เว้ นแต่เหตุดงั กล่าวเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้จะขาย
ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินที่จะซื ้อขายได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่จะซื ้อขายมีการเปลี่ยนแปลงทางลบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ไม่มีผ้ ู
เช่ า พื น้ ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ซื อ้ ขายในวัน โอนกรรมสิ ท ธิ์ กรณี ดัง กล่ า ว WHART อาจบอกเลิ ก สัญ ญา ทัง้ นี ้
WHART ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อผู้จะขายเว้ นแต่เหตุดงั กล่าวเกิดจากความจง
ใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้จะขาย
ไม่มีการชาระราคาซื ้อขายทรั พย์สิน และ/หรื อไม่มีการจดทะเบียนซื ้อขายทรั พย์สินที่จะซื ้อขายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และ/หรื อ สัญ ญาซือ้ ขายสังหาริ ม ทรั พ ย์ (แล้ วแต่กรณี ) กรณี ดังกล่าวให้ ถื อ ว่ า
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันเป็
้ นฝ่ ายผิดสัญญา และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายอาจบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหาย โดย
แจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(1.2) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่ าทรัพย์ สนิ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
คูส่ ญ
ั ญา

: ▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้ให้ เช่า”)
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“ผู้เช่า” หรื อ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
ทรั พ ย์ สิ น ที่ : โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ประกอบด้ วย
เช่า
o สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน โฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่เช่าประมาณ 17-1-50.0* ไร่ กาหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี
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o สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จานวน 1
หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858.00
ตารางเมตร และพื น้ ที่เช่า หลัง คาประมาณ 9,100.00 ตารางเมตร กาหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี

ค่าเช่า

หมายเหตุ * เป็ นเนือ้ ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ซึ่งจานวนเนือ้ ที่ดินจริ งอาจมีจานวนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเนื ้อที่ดินที่
ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับผลการรังวัดก่อนวันที่ WHART รับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน โดยในสัญญาฉบับลง
นามจะระบุเนื ้อที่ดินตามที่รังวัดได้ จริง

: ราคาค่าเช่า เมื่อรวมกับราคาทรัพย์สินที่จะซื ้อขาย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จะ
มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และราคาดังกล่าวจะไม่นาผลการรังวัดที่ดินมา
เป็ นเหตุในการปรั บราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรั งวัดที่ดินจะทาให้ มีจานวนเนือ้ ที่ดิน
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่ระบุไว้ ในสรุ ปสาระสาคัญของสัญญานี ้)
ระยะเวลา : WHA ตกลงให้ WHART เช่าทรัพย์สินที่เช่ามีกาหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่า
การเช่า
(“ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก”)
สิทธิในการ : 1. ผู้ให้ เช่าให้ คามัน่ จะให้ เช่าแก่ WHART ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ามีกาหนดระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจาก
ต่ออายุ
สิ น้ สุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก (“ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ”) โดยมี ข้ อ กาหนดและเงื่ อนไขต่างๆ
สัญญาเช่า
เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ฉบับ นี ท้ ุก ประการ (“สิ ท ธิ ในการต่อ อายุสัญ ญาเช่ า ”) เว้ น แต่เรื่ อ ง
ของ
ดังต่อไปนี ้
WHART
(1) ค่าเช่า : กาหนดค่าเช่าทรั พย์สินที่เช่าสาหรั บระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไปอี ก 30 ปี เป็ นจานวน
50.00 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
(2) การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ WHART : ให้ เป็ นไปตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
(3) หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาของ WHA ที่ให้ ไว้ : เป็ นอันสิ ้นสุดลงและไม่มีผลใช้ บงั คับต่อไป
(4) หน้ าที่ของ WHA และเหตุผิดนัดโดย WHA ในการไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บน
ทรั พย์ สินที่เช่า : ผู้ให้ เช่าสามารถจาหน่าย จ่าย โอนทรั พย์ สินที่เช่า และ/หรื อที่ดินทางเข้ าออกได้
ภายใต้ เงื่อนไขว่าบุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า และ/หรื อที่ดินทางเข้ าออกจาก
ผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ WHART เพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและ
หน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
2. WHART สามารถใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ โดยการแจ้ งล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในปี
ที่ 21 ถึงปี ที่ 25 ของระยะเวลาการเช่าส่วนแรกหรื อระยะเวลาอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
3. ในกรณีที่ WHART ได้ แจ้ งความประสงค์จะใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ให้ นาสัญญาเช่าฉบับใหม่ไป
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า สาหรั บ ระยะเวลาการเช่า ที่ ต่อ อายุนี ้ ณ ส านัก งานที่ ดิน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใน
ระยะเวลา 30 วันก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่ น (“วัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ”)
4. ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ WHART ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
5. คู่สัญญาจะร่ วมมือกันในการดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรั พย์สินที่ WHARTจะลงทุนนัน้ เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ ข องส านัก งาน ก.ล.ต. และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้เช่าตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
หลักประกัน : 1. ผู้ให้ เช่าตกลงจดทะเบียนจานองที่ดินโฉนดเลขที่ 134435 และ อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน
การปฏิบตั ิ
ในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จานวน 1 หลัง พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วน
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ตามสัญญา
ของ WHA

2.

3.

สิทธิและ
หน้ าที่ของ
WHART

: 1.

2.

3.

สิ ท ธิ แ ล ะ : 1.
หน้ าที่ ข อง
ผู้ให้ เช่า

ควบของที่ดินและอาคาร (“ทรั พย์ จานอง”) เพื่อเป็ นประกันข้ อตกลงของผู้ให้ เช่าในเรื่ องสิทธิในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าและประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้ให้ เช่าที่จะเป็ นเหตุให้ WHART บังคับสิทธิในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART เป็ นผู้ยดึ ถือโฉนดที่ดนิ ทรัพย์จานองไว้ นบั ตังแต่
้
วันจดทะเบียนจานอง
คู่สญ
ั ญาตกลงจดทะเบียนจานองทรัพย์จานอง ณ สานักงานที่ดินในวันเดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า โดยจะระบุวงเงินจานองในจานวนไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย
ที่ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เช่าครัง้ นี ้
เมื่อ WHART ไม่ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายในกาหนดเวลา หรื อเมื่อ WHART ใช้ สิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่า และคู่สัญญาได้ ทาสัญญาเช่าฉบับใหม่และจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่ อายุแล้ ว หลักประกันดังกล่าวเป็ นอันสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงดาเนินการไถ่ถอนจานอง
ในวันสิ น้ สุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ ใ นการต่อ อายุสัญ ญาเช่ า หรื อ วัน จดทะเบี ย นสิ ทธิ ก ารเช่ าส าหรั บ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) และ WHART จะส่งมอบโฉนดที่ดนิ ทรัพย์จานองคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่าในวันที่มีการไถ่ถอนจานองดังกล่าว
WHART ตกลงจะจัดหาทดแทนหรื อซ่อมบารุ งรักษา ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรับปรุ งทรัพย์สิน
ที่ เ ช่ า หรื อ กระท าการใดๆ เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า อยู่ในสภาพที่ ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ ง านตลอด
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรกและระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุด้วยค่าใช้ จ่ายของ WHART
WHART จะไม่ทาการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใดๆ ในทรั พย์สินที่เช่า และจะไม่ทาการแก้ ไข
ดัด แปลงส่ ว นใดๆ ของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า อัน เป็ นการท าให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ได้ รั บ ความเสี ย หาย หรื อ
เปลี่ ยนแปลงทรั พย์ สินที่เช่าอันต้ อ งขออนุญ าตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อ ง เว้ นแต่ได้ รั บความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่าก่อน โดยผู้ให้ เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่ารับทราบและยอมรับว่าจะมีการติดตังแผงผลิ
้
ตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนพื ้นที่หลังคาที่เช่า ซึง่ รวมถึงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องบนพื ้นที่บางส่วนของทรัพย์สินที่เช่า ที่จาเป็ น
ในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop)
(“โครงการ Solar Rooftop”) WHART และผู้เช่าพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop จะแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
ก่อนที่จะมีการเริ่ มดาเนินการติดตังดั
้ งกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรื อระยะเวลา
การเช่าที่ต่อ อายุ (แล้ วแต่กรณี ) คู่สัญ ญาตกลงให้ ส่วนควบกับทรั พย์ สินที่เช่า (รวมถึงส่วนควบจาก
โครงการ Solar Rooftop ที่ได้ รับมอบมาจากผู้เช่าพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ บุคคลใดที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของผู้เช่าพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop (ถ้ ามี)) ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ให้ เช่า ณ วันสิ น้ สุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) โดย
WHART ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนใด ๆ จาก ผู้ให้ เช่า เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผู้ให้ เช่ารับทราบ
และยอมรับว่าผู้เช่าพื ้นที่โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ บุคคลใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการ
ของผู้เช่าพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยไม่ถือเป็ นส่วนควบ
ของทรัพย์สินที่เช่า
ในกรณีที่การก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่า ข้ างต้ น
ก่อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บุค คลหรื อ อาคารอื่ น ใด หรื อ ในกรณี ที่ WHART กระทาผิดกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง WHART ตกลงรั บผิด
ชดใช้ คา่ เสียหายนันแต่
้ เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดทั
้
งทางแพ่
้
งและทางอาญา
นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย
โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นการจานองทรัพย์สินที่เช่าตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ให้ กบั WHART หรื อ
1.2 เป็ น กรณี อื่ น ใดที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ได้ รั บ ความยิ น ยอมล่ ว งหน้ า เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก WHART โดย
บุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่เช่าจากผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์ อักษรกับ
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WHART เพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ต่างๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญา
ฉบับนี ้
2. ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การฉบับเดิมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ WHART และผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ น
รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ เู ช่าพืน้ ที่ตกลงเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าว รวมถึงจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ากับ WHART ณ สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ องตามที่มีกฎหมายกาหนด (ถ้ าจาเป็ น ) ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของ WHART
ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ให้ เช่า
จะดาเนินการยกเลิกการจดทะเบียน และ/หรื อ เปลี่ยนทางทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ แก่ WHART
ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี ้ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART
3. ในกรณี ที่ ผู้ให้ เช่าได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่นใดจากผู้เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและ
สัญ ญาบริ การภายหลังจากวันที่จดทะเบียนสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าจะดาเนินการทยอยส่งมอบให้ แก่
WHART ให้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับมาจากผู้เ ช่าพืน้ ที่ ทังนี
้ ้ WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว
4. ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการจดทะเบียนให้ WHART เป็ นผู้รับประโยชน์ ใน
ภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์บนที่ดินทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นทางเข้ าออกระหว่างทรัพย์สิ นที่เช่าสู่ทางสาธารณะ
(“ที่ดินทางเข้ าออก”) เพื่อให้ WHART ผู้เช่าพืน้ ที่ ตลอดจนบริ วารของบุคคลดังกล่าว ใช้ ประโยชน์ ใ น
ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตังป้
้ ายชื่อ
และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก และ
หาก WHART ใช้ สิ ท ธิ ใ นการต่อ อายุสัญ ญาเช่ า ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะด าเนิ น การจดทะเบี ย นภาระติด พั น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าวสาหรั บระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุให้ แ ก่ผ้ ูเช่าในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่ า
สาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ผู้ให้ เช่าและ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า ประสงค์จะใช้ ที่ดนิ ทางเข้ าออก
WHART ตกลงและยินยอมให้ ผ้ ูให้ เช่า บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า ผู้เช่าพืน้ ที่และผู้รับบริ การ ตลอดจน
บริ วารของบุคคลดังกล่าว ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในที่ดินทางเข้ าออกร่ วมกับ WHART ได้ แต่ต้องไม่ทา
ให้ เ สื่ อ มสิ ท ธิ ห รื อ รอนสิ ท ธิ ข อง WHART ในการใช้ ที่ ดิ น ทางเข้ าออกตามข้ อตกลงภาระติ ด พั น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ โดยแต่ละฝ่ ายตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นสาหรับ
การบารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซม ที่ดนิ ทางเข้ าออก ดังนี ้
(ก) ผู้ให้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรื อ ดาเนินการให้ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวทังหมด
้
ตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการและการก่อสร้ างอาคารใด ๆ ของ ผู้ให้ เช่า
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า ภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่ใช้ ประโยชน์จาก
ที่ดนิ ทางเข้ าออกดังกล่าว หรื อ
(ข) ผู้ให้ เช่าตกลงจะรั บผิดชอบ และ/หรื อดาเนินการให้ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า รับผิดชอบ ร่ วมกับ
WHART ในการชาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามสัดส่วนการใช้ งานโดยคานวณจากสัดส่วนพื น้ ที่ของ
ที่ดนิ แปลงซึง่ เป็ นที่ตงอาคารของผู
ั้
้ ให้ เช่าและ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า และที่ดนิ แปลงซึ่งเป็ น
ที่ตงั ้ อาคารที่เช่าของ WHART ภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 (ส่วนที่นอกเหนื อ จาก
ทรั พย์ สินที่เช่าในการเข้ าลงทุนครั ง้ นี )้ ที่ใช้ ประโยชน์ จากที่ ดินทางเข้ าออกดังกล่า ว เมื่ อ พัฒนา
โครงการแล้ วเสร็ จหรื อในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการก่อสร้ าง
นอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้เช่าตกลงบารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซม ที่ดนิ ทางเข้ าออกให้ อยู่ใน
สภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าเอง
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ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้และตลอดระยะเวลาการเช่าส่วนแรกตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่
จาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนที่ดนิ ทางเข้ าออกให้ แก่ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก WHART และผู้ให้ เช่าได้ จัดให้ บุคคลดังกล่าวตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษรกับผู้เช่าเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ต่าง ๆ ของ WHART อันเกี่ยวกับ
ที่ดนิ ทางเข้ าออกตามสัญญาฉบับนี ้ทุกประการ
นอกจากนี ้ WHART มีสิทธิที่จะโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สัญญาฉบับนีไ้ ม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ว นใน
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ได้ โดยต้ องทาเป็ นหนังสือระหว่าง WHART และผู้รับโอน และจด
ทะเบียน ณ สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าให้ ความยินยอมต่อการโอนดังกล่าว และตกลงให้
ความร่ วมมือและดาเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การทาเอกสารและการจดทะเบียน เพื่อให้ การ
ดังกล่าวสาเร็ จลุล่วงและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยผู้ให้ เช่าจะไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติม

เงื่อนไข
และ
ข้ อกาหนด
ในการเช่า
ทรัพย์สิน
และการ
ชาระราคา

ทรัพย์สินที่
เช่า
เสียหาย
หรื อถูก
ทาลาย

อย่างไรก็ดี หากสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงเนื่องจากผู้เช่าปฏิบตั ผิ ิดสัญญา ผู้ให้ เช่าและ WHART ตกลงที่จะ
ดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระติดพันในอสังหาริ มทรั พย์ บนที่ดินทางเข้ าออก ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
WHART
5. ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้ องในการแจกจ่าย
น ้าประปาและไฟฟ้าในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ WHART และให้ ความยินยอมที่จาเป็ น รวมถึงดาเนินการใด
ๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินการโอนมิเตอร์ ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าได้
: 1. ผู้ให้ เช่า จะดาเนินการรั งวัดที่ดินของทรั พย์สินที่เช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ทัง้ นี ้
คู่สัญญาตกลงยอมรับผลการรังวัดดังกล่าว และ คู่สัญญาจะไม่นาผลการรังวัดดังกล่าวมาเป็ นเหตุใน
การเรี ยกค่าเสียหาย ปรับราคาค่าเช่า หรื อเรี ยกค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยคู่สญ
ั ญายังคงจะดาเนินการ
เช่ากันต่อไป
2. ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าจะโอนเงินประกันที่ได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การฉบับเดิมให้ แก่ WHART โดยเงินประกันที่โอนให้ แก่ WHART ดังกล่าวเป็ นเงินประกันส่วนที่เหลือ
หลังจากที่ผ้ ใู ห้ เช่าหักชาระจากเงินประกันเพื่อไปชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
3. กรณี WHART เห็นว่าสภาพของทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่เสียหายหรื อชารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ
จนถึงขนาดที่ถ้า WHART ได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว WHART จะไม่เข้ าทาสัญญา WHART มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการ
เช่าทรั พย์สินที่เช่าจนกว่า ผู้ให้ เช่าจะแก้ ไขความเสียหายหรื อความชารุ ดบกพร่ องดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก WHART โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ เช่า
4. กรณี ผ้ ใู ห้ เช่ามีการจัดทาประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าไว้ ก่อ นหน้ าที่ค่สู ญ
ั ญาจะเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้
และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวัน จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตก
ลงจะดาเนินการให้ WHART เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวใน
ส่วนของทรัพย์สินที่เช่า โดยมีผลนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นต้ นไป โดย WHART ตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่ยัง
เหลืออยู่ โดยหากผู้ให้ เช่าได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยในส่วนดังกล่าวไปแล้ ว WHART ตกลงจะชาระคืนค่าเบี ้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนดังกล่าวให้ แก่ ผู้ให้ เช่าภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
: 1. กรณีทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน
1.1 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ มีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART กรณี WHART ตกลงให้
ผู้ให้ เช่ าเป็ นผู้ซ่อ มแซมทรั พย์ สิน ผู้ให้ เช่ามี สิทธิ ได้ รั บเงิ น ค่า ตอบแทนการจัด การและดูแ ลการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้ คงเดิม ที่เป็ นไปตามราคาตลาด
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1.2 หาก WHART ให้ ผ้ ใู ห้ เช่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า และมีการส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานให้ แก่
ผู้ให้ เช่า นัน้ WHART จะส่งมอบตามค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามที่เกิดขึน้ จริ ง เพื่อ
นามาใช้ ในการดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ค่าสินไหมทดแทน
พื น้ ฐานล่ าช้ าหรื อ ค่าซ่อ มแซมมี จ านวนเกิ นกว่าเงินค่าสิ นไหมทดแทนพื น้ ฐานที่ WHART ได้ รั บ
WHART จะใช้ เงินทุนของตน และ/หรื อจัดหาเงินทุนเพื่อชาระค่าซ่อมแซมทรั พย์สินที่เช่าดังกล่ าว
กรณี WHART ขอให้ ผ้ ูให้ เช่าสารองเงินค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมในส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินค่า
สินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ WHART ได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยหรื อจานวนเงินที่ผ้ ูเช่าขาดอยู่นัน้
แทนผู้ให้ เช่าไปก่อน WHART จะชาระจานวนเงินดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมดอกเบี ้ยและต้ นทุน
ทางการเงินของผู้ให้ เช่าตามที่จะได้ ตกลงกัน
2. กรณีทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนัยสาคัญ จน WHART ไม่อาจหาประโยชน์
หรื อใช้ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ต่อไปได้
2.1 ภายใน 15 ปี แรกของระยะเวลาเช่าส่วนแรก คู่สญ
ั ญาจะดาเนินการก่อสร้ างทรั พย์สินที่เช่าขึน้ มา
ใหม่ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2.2 นับจากปี ที่ 16 ของระยะเวลาเช่าส่วนแรก และระยะเวลาเช่าที่ต่ออายุออกไป คู่สัญญาจะหารื อ
ร่ วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะดาเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ มาใหม่หรื อไม่โดยไม่ชกั ช้ า รวมถึง
เรื่ องส่วนแบ่งค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นมาใหม่ดงั กล่าว
2.3 ในกรณี ที่คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรั พย์ สินที่เช่าขึน้ ใหม่ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลง
ร่ ว มกัน ด าเนิ น การขอความยิ น ยอมจากบุค คลใด ๆ หรื อ ขออนุญ าตจากหน่ ว ยงานราชการ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นมาใหม่
2.4 หาก WHART ตกลงให้ ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นผู้ดาเนินการสร้ างทรัพย์สินขึ ้นใหม่ และมีการส่งมอบค่าสินไหม
ทดแทนพื ้นฐานให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า WHART จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานทังหมดที
้
่ได้ รับจาก
บริ ษัทประกันภัยให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพื่อใช้ ในการดาเนินการก่อสร้ าง อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ค่าสินไหม
ทดแทนพื น้ ฐานได้ รั บ ล่ า ช้ า หรื อ ค่า ก่ อ สร้ างมี จ านวนเกิ น กว่า เงิ น ค่า สิน ไหมทดแทนพื น้ ฐานที่
WHART ได้ รับ WHART จะใช้ เงินทุนของตน และ/หรื อจัดหาเงินทุนเพื่อชาระค่าก่อสร้ าง กรณี
WHART ขอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าสารองเงินค่าก่อสร้ างในส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐาน
ที่ WHART ได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยหรื อจานวนเงินที่ WHART ขาดอยู่นนั ้ แทน WHART ไป
ก่อน WHART จะชาระจานวนเงินดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมดอกเบี ้ยและต้ นทุนทางการเงิน
ของผู้ให้ เช่าตามที่จะได้ ตกลงกัน จานวนเงินที่ผ้ ใู ห้ เช่าตกลงรับภาระจะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถใน
การจัด หาเงิ น ทุน ของผู้ใ ห้ เ ช่ า ในขณะนัน้ ๆ โดยผู้ใ ห้ เ ช่ า จะใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุด และ
สมเหตุสมผลในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว
2.5 เมื่ อ การก่อ สร้ างแล้ วเสร็ จ คู่สัญ ญาตกลงจัดให้ มีการทาสัญ ญาเช่าทรั พย์ สินขึน้ ใหม่ (โดยให้ มี
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี ้) โดยเริ่ มนับอายุการเช่า หรื อ ระยะเวลาการ
เช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ตอ่ ไปทันทีที่การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ โดยระยะเวลาการ
เช่าของทรัพย์สินที่สร้ างขึ ้นใหม่ดงั กล่าวจะสิ ้นสุดในวันเดียวกันกับวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า ส่วน
แรก หรื อระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) แต่ WHART จะไม่มีภาระหน้ าที่ในการชาระค่า
เช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2.6 คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่นี ้ ณ สานักงาน
ที่ดนิ หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
2.7 กรณีคสู่ ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันที่จะไม่ก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นมาใหม่ หรื อในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงร่ วมกันว่าจะดาเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นมาใหม่หรื อไม่ ให้ ถือเป็ นกรณีที่จะไม่
มีการดาเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ และสัญญาเช่าเป็ นอันสิ ้นสุดลง โดยผู้ให้ เช่ าไม่ต้องคืน
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ค่าเช่าที่รับมา ในการนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ได้ รับมา แบ่งตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรกหรื อระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่
นอกจากนี ้ จานวนเงินที่เหลื อจากการแบ่งค่าสินไหมทดแทนพื น้ ฐานที่ได้ รั บให้ WHART ตามสูตร
คานวณที่กาหนดแล้ ว ให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่า

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้ เช่า
ช่วง

ค่าธรรม
เนียมและ
ค่าใช้ จ่าย

เหตุผิดนัด

อย่างไรก็ดี ก่อนการใช้ สิทธิใดๆ ข้ างต้ นของ WHART นัน้ WHART สงวนสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ
ตามความจาเป็ น เพื่ อ ให้ การดาเนิน การดังกล่ า วเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ในสัญ ญา
ก่อตังทรั
้ สต์และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
: 1. ภายในระยะเวลาการเช่าส่วนแรก และ/หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อ อายุตามสัญ ญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้ าที่ในการเช่าทรั พย์สินที่เช่าภายใต้ สัญญาเช่านี ้ รวมถึงนาไปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ใดๆ โดย WHART จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าที่ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้และต้ องไม่
ผูกพันเกินระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART นาทรั พย์สินที่เช่าออกให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรื อที่ดินอัน
เป็ นส่วนหนึ่งของทรั พย์ สินที่เช่าและ/หรื อพื น้ ที่หลังคาไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ บางส่วนได้ โดยไม่ต้อ งได้ รับ
อนุญ าตจากผู้ให้ เช่าก่อ น อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อ ข้ อกาหนดในการต่อ อายุสัญญา
จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรื อระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
: ▪ คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายที่เจ้ าพนักงานที่ดินเรี ยกเก็บในวัน จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า และวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ ดังนี ้
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ สาหรับ
สัญญาฉบับนี ้
o ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนนิติกรรม รวมถึง ค่าภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลหัก ณ ที่จ่าย
▪ ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้าจากผู้ให้ เช่ามายัง
WHART
▪ ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ ิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบารุ งรักษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการบารุ งรักษาทรัพย์สินที่เช่า ที่เกิดขึ ้นและยังคงค้ างชาระอยู่ ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในภาระหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลา
การเช่าส่วนแรกและระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้
▪ หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พงึ ได้ รับ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
: กรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคูส่ ญ
ั ญา
1. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงใน
สัญญาฉบับนี ้ สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ และ/หรื อสัญญาตกลงกระทาการ
(รวมเรี ยกว่า “สัญญาเข้ าลงทุน”) หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ สัญญาเข้ าลงทุน
และไม่ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ าย
ผิดสัญญา เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับดังกล่าว
1.2 ผู้ให้ เช่าผิดคามั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าของ WHART ตามที่ระบุไว้ ในเรื่ องสิทธิในการต่อ อายุ
สัญญาเช่าของ WHART ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ้ทันที
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สิทธิของ
คูส่ ญ
ั ญา
เมื่อเกิด
เหตุผิดนัด

1.3 ผู้ให้ เช่าจาหน่าย จ่าย โอนทรั พย์ สินที่เช่า หรื อ ก่อ ภาระผูกพันใดๆ บนทรั พย์ สินที่เช่าและที่ ดิน
ทางเข้ าออกภายในระยะเวลาการเช่า
1.4 ทรัพย์สินที่เช่าถูกยึดตามคาสัง่ ศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ให้ เช่า อัน เป็ นเหตุให้ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้
1.5 ผู้ให้ เช่าถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การ
ชาระบัญชี หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า
2. เหตุผิดนัดโดย WHART
WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญานี ้ หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และไม่
แก้ ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัยหรื อเกิดจากการที่ผ้ ูให้ เช่าไม่
ปฏิบัติตามข้ อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขที่ร ะบุไว้ ในสัญ ญาฉบับนี ้ เนื่ อ งจาก (ก) ผู้ให้ เช่าจงใจหรื อ ประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ (ข)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
: 1. สิทธิของ WHART เมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เป็ น
ผลจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที่
ตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อสัญญาเข้ าลงทุน WHART อาจเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุ
ดังกล่าว โดย WHART ไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ได้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจากผู้ให้ เช่า และ/
หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ
สั ญ ญาเข้ าลงทุ น อั น เป็ นเหตุ ใ ห้ WHART ไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ได้ อีกต่อไปหรื อส่งผลให้ WHART บังคับสิทธิในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ โดยไม่ตดั สิทธิเรี ยกค่าเสียหาย
จากผู้ให้ เช่าอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาและบังคับจานอง (เฉพาะกรณีที่ทาให้ WHART ใช้ สิทธิ
ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ )
กรณี ที่ WHART บอกเลิกสัญญาตามที่ระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าทรั พย์สินที่เช่า
รวมถึงเงินหรื อหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ ผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าส่วนแรก หรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) ที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้
ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าได้
ตามระยะเวลาการเช่าช่วงแรกที่เหลือ และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุที่เหลือ (ในกรณีที่ WHART
ใช้ สิทธิต่ออายุการเช่าแล้ ว) ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ WHART ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 - 1.5 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที่ตาม
สัญญาฉบับนี ้ WHART มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากการที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าว บังคับ
จานอง (เฉพาะกรณี ที่ทาให้ WHART ใช้ สิทธิในการต่ออายุสัญ ญาเช่าไม่ได้ ) และ/หรื อบอกเลิก
สัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
ในกรณีที่ WHART บอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ตามที่ระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สิน
ที่เช่า รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ เู ช่าตามสัด ส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) ที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าตก
ลงชดใช้ ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการที่ WHART ไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ได้ ต าม
ระยะเวลาการเช่าช่วงแรกที่เหลือ และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (ในกรณี ที่ WHART ได้ แสดง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เจตนาต่ออายุการเช่าแล้ ว) ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ WHART ในการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.3 ในกรณีที่ WHART ใช้ สิทธิในการบังคับจานองทรัพย์สินที่จานองภายใต้ สญ
ั ญาจานองที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ าง และเอาทรัพย์สินที่จานองออกขายทอดตลาดแล้ วได้ เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าค่าเสียหาย
จากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ เช่ายังคงต้ องรับผิดชดใช้ เงินค่าเสียหายในจานวนที่ยังคงขาดอยู่ตามความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งต่อ WHART จนครบถ้ วน
1.4 ในการใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ พิจารณาความเสียหาย
ของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิเฉพาะทรัพย์สินที่
เช่าที่ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่านันหรื
้ อไม่
2. สิทธิของผู้ให้ เช่าเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดย WHART
2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจาก
ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั บิ กพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
ผู้ให้ เช่าอาจเรี ยกค่าเสียหายจาก WHART แต่ผ้ ูให้ เช่าไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าด้ วยเหตุผิดนัด
ดังกล่าว เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจาก WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบัติตามข้ อ ตกลงที่ร ะบุไว้ ใน
สัญญานี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้
ทันที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าให้ แก่ WHART และไม่ตดั สิทธิของผู้ให้ เช่าในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น ซึง่ กรณีผ้ ใู ห้ เช่าใช้ สิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ WHART มีหน้ าที่ในการไถ่ถอนจานองทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า พร้ อมทังส่
้ ง
มอบโฉนดที่ดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
2.2 ในการใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ พิจารณาความเสียหาย
ของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป และผู้ให้ เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิเฉพาะทรัพย์สินที่เช่า
ที่ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของ WHART นันหรื
้ อไม่
การสิ ้นสุด : 1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
ของสัญญา
2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
3. มี ก ารเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก กองทรั ส ต์ โ ดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ ค าสั่ง ของหน่ ว ยงานของรั ฐที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อเป็ นไปตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่าหรื อ WHART
4. ในกรณี ที่เนือ้ ที่ทงหมดหรื
ั้
อ บางส่วนที่สาคัญของทรั พย์สินที่เช่าแปลงใดหรื อ หลังใดตกอยู่ภ ายใต้ เขต
เวนคืนหรื อเขตสงวนหรื อเขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อ
กฎหมายอื่นๆ ซึง่ ทาให้ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าแปลงนันหรื
้ อหลังนันได้
้ อย่าง
มีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าสัญญาฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงเฉพาะทรัพย์สินที่เช่าเฉพาะส่วน
ที่ได้ รับผลกระทบหรื อไม่
5. เมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิของ
คูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด
6. เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญาใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มีการชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่า และ/หรื อ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่เช่า และ/หรื อ ไม่มีการชาระราคาซื ้อขายทรัพย์สินที่
ซือ้ ขาย ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญ ญานี ้ หรื อ สัญ ญาอื่ นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครั ง้ นี ้
(แล้ วแต่กรณี)
7. ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า เมื่อผู้เช่าใช้ สิทธิบอกเลิกสัญ ญา ในกรณี ที่
ทรั พย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายอย่างมีนั ยสาคัญ หรื อการประกอบกิจการของทรั พย์สินที่เช่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ทรัพย์สินที่เช่าในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ผลของการ : 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้ อ 2.7 ของหัวข้ อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรื อถูกทาลาย ให้ ถื อว่าสัญญาสิ ้นสุดลง
สิ ้นสุดของ
เมื่อ WHART ได้ ชาระเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าครบตามจานวนที่ระบุไว้ โดย
สัญญา
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ และผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ ให้ แก่
WHART ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ค่สู ัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น นอกจากนี ้ WHART มีหน้ าที่ในการไถ่ถอน
จานองทรัพย์สินที่จานองให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
้ งมอบโฉนดที่ดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
2. กรณีเกิดเหตุการณ์ ในข้ อ 1 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาสิน้ สุดลง
โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินหรื อเงินหรื อประโยชน์ ตอบ
แทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินคงเหลือให้ แก่ WHART
ทัง้ นี ้ เว้ น แต่คู่สัญ ญาจะตกลงกัน เป็ น อย่ า งอื่ น นอกจากนี ้ WHART มี ห น้ า ที่ ใ นการไถ่ ถ อนจ านอง
ทรัพย์สินที่จานองให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
้ งมอบโฉนดที่ดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้ อ 4 ของหัวข้ อการสิ ้นสุดของสัญญา คู่สญ
ั ญาต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ซึง่ กันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้ รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเนื่องจาก
การเวนคืนในส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าและ WHART ตามสัดส่วน โดยคานวณส่วน
ของผู้เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) ที่เหลืออยู่
จานวนเงินที่เหลือหลังจากการแบ่งผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใด ๆ ที่ได้ รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที่
เช่าให้ WHART ตามสูตรคานวณข้ างต้ นแล้ ว ให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่า นอกจากนี ้ WHART มีหน้ าที่ในการ
ไถ่ถอนจานองทรัพย์สินที่จานองให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมทังส่
้ งมอบโฉนดที่ดนิ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยไม่ชกั ช้ า
3. ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิ
ของคูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ สิทธิตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อดังกล่าว
4. ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6. ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลงโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญามีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย และค่าใช้ จ่ายจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ ได้
5. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7. ของหัวข้ อการสิ ้นสุดของสัญญา WHART ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อผู้ให้ เช่า เว้ นแต่เหตุดงั กล่าวเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของผู้ให้ เช่า
ผล
: 1. เมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ WHART จะส่งมอบทรั พย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่มีการใช้
ภายหลัง
ประโยชน์ ตามปกติ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ ที่ติดตรึ งตรากับทรั พย์ สินที่เช่าที่เป็ นหรื อ ตกเป็ น
การสิ ้นสุด
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่า นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ WHART ได้ รับไว้ แทน
ของสัญญา
ผู้ใ ห้ เ ช่ า (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า รวมถึง การคื น เงิ น ประกัน การเช่ า ที่ WHART ได้ รั บ จากผู้เ ช่ า พื น้ ที่ ใ น
ทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ (หากผู้เช่าพื ้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป) หรื อ
ผู้ให้ เช่า (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ้นที่นนๆ)
ั ้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ให้ เช่ามี สิทธิขอซื ้อและรั บโอนสังหาริ มทรั พย์ ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ จาก WHART เว้ นแต่
กรณี สัญ ญาเช่าสิ น้ สุดลงเนื่ อ งผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญ ญา ผู้ให้ เช่าจะต้ อ งดาเนินการซือ้ และรั บ โอน
สังหาริ มทรั พย์ ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ จาก WHART โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริ ม ทรั พ ย์
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด หากสังหาริ มทรัพย์ใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ส่งมอบ
3. กรณี WHART ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 และ ข้ อ 1.2 ของหัวข้ อสิทธิของคู่สัญญา
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดแล้ ว WHART สงวนสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์สินที่เช่าจนกว่า WHART จะได้ รับ
ชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรั พย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผู้ให้ เช่า
แล้ วเสร็ จ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด WHART จะให้ ความช่วยเหลือผู้ให้ เช่าในการ
ดาเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง
5. ในวันถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาตกลงกัน
ดังนี ้
5.1 สาหรั บผู้เช่าพืน้ ที่ที่มิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนดังกล่าวหรื อที่ไม่ได้ ลงนามในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ เช่าไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้เช่า
ดังกล่าวได้ หาก WHART ได้ รับชาระค่าเช่าและค่าบริ การใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่าภายหลัง
สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก หรื อระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) จากผู้เช่าพืน้ ที่ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ WHART จะส่งมอบค่าเช่าดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเงินดังกล่าว
5.2 หากผู้เช่าพืน้ ที่รายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป WHART จะดาเนินการ
คืนเงินประกันการเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ต่อไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ WHART ได้ ทา
กับผู้เช่าพื ้นที่รายนันนั
้ น้
6. WHART จะทยอยนาส่งค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่นใดที่ WHART ได้ รับล่วงหน้ าจากผู้เช่า
พื ้นที่ตามสัญญาเช่าและสัญ ญาบริ การก่อนหรื อในวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี ) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า โดย WHART จะดาเนินการทยอยส่งมอบเงินดังกล่าวตังแต่
้ ว ัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) และจะดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่
กรณี)
7. กรณี WHART ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่ นใดจากผู้เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผ้ ใู ห้ เช่าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30
วันนับจากวันที่ WHART ได้ รับมาจากผู้เช่าพื ้นที่ ทังนี
้ ้ WHART และผู้ให้ เช่าจะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว (เว้ นแต่กรณีสญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลงเนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ น
ฝ่ ายผิด โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายผิดจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว)

(1.3) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงที่ดินโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23
คูส่ ญ
ั ญา

อารัมภบท

ที่ดนิ ที่เช่า

ค่าเช่า

: ▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“ผู้ให้ เช่า” หรื อ “WHA KPN Alliance”)
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“ผู้เช่า” หรื อ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
: 1. บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (“เจ้ าของที่ดนิ ”) และ บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPN Land”) ได้ เข้ า
ทาสัญญาเช่าสาหรับที่ดนิ โฉนดเลขที่ 5731 21943 และ 21946 และบางส่วนของที่ดนิ โฉนดเลขที่ 21944
กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2587 (“สัญญาเช่าหลัก”)
2. KPN Land และ WHA KPN Alliance ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ สาหรับที่ดนิ โฉนดเลขที่ 5731 21943
และ 21946 และสัญญาแบ่งเช่าช่วง สาหรับการแบ่งเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 21944 กาหนดระยะเวลาเช่า
30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2587 (“สัญญาเช่าช่วงทอดที่หนึง่ ”)
: สิทธิ การเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 21946 และสิทธิ การแบ่งเช่าที่ดินจานวน 3 โฉนด เลขที่ 5731 21943 และ
21944 เนือ้ ที่เช่ารวมประมาณ 43-1-0.0 ไร่ ทังนี
้ เ้ ป็ นเนือ้ ที่ที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ซึ่งจานวนเนือ้ ที่ดินจริ ง
อาจมีจานวนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเนือ้ ที่ดินที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับผลการรั งวัดก่อนวันที่
WHART รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ โดยในสัญญาฉบับลงนามจะระบุเนื ้อที่ดินตามที่รังวัดได้ จริ ง
: ราคาค่าเช่า เมื่อรวมกับราคาทรัพย์สินที่จะซื ้อขาย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จะ
มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และราคาดังกล่าวจะไม่นาผลการรังวัดที่ดินมา
เป็ นเหตุในการปรั บราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรั งวัดที่ดินจะทาให้ มีจานวนเนือ้ ที่ดิน
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่ระบุไว้ ในสรุ ปสาระสาคัญของสัญญานี ้)
ระยะเวลา : ผู้ให้ เช่าตกลงให้ WHART เช่าช่วงที่ดินจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า ”) หรื อ คิดเป็ น
การเช่า
ประมาณ 25 ปี นับแต่วนั ที่คาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
สิทธิและ
: 1. WHART ตกลงจะจัดหาทดแทนหรื อซ่อมบารุ งรักษา ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรับปรุ งที่ดนิ ที่เช่า
หน้ าที่ของ
หรื อกระทาการใดๆ เพื่อให้ ที่ดนิ ที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตลอดระยะเวลาการเช่า
WHART
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART
2. WHART จะไม่ ท าการก่ อ สร้ างสิ่ ง ปลูก สร้ างหรื อ ส่ ว นควบใดๆ ในที่ ดิน ที่ เ ช่ า และจะไม่ ท าการแก้ ไ ข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ของที่ดินที่เช่าอันเป็ นการทาให้ ที่ดินที่เช่าได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงที่ดนิ ที่
เช่าอันต้ องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากผู้ให้ เช่าก่อน โดยผู้ให้ เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
3. ในกรณี ที่การก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในที่ดินที่เช่า ข้ างต้ น
ก่อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บุค คลหรื อ อาคารอื่ น ใด หรื อ ในกรณี ที่ WHART กระทาผิดกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง WHART ตกลงรั บผิด
ชดใช้ คา่ เสียหายนันแต่
้ เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดทั
้
งทางแพ่
้
งและทางอาญา
สิทธิและ
: 1. นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้ าที่ของ
หน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินที่เช่าให้ แก่ผ้ อู ื่น หรื อก่อภาระผูกพัน
WHA KPN
ใด ๆ บนที่ดนิ ที่เช่า เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก WHART และผู้ให้ เช่า
Alliance
ได้ จดั ให้ ผ้ รู ับโอนสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าวตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ WHART เพื่อยินยอมผูกพันและ
อยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ทุกประการ
2. ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การที่เกี่ ยวข้ อ งกับที่ดินที่ เช่าให้ แ ก่ WHART และผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ น รวมทัง้
ดาเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ตกลงเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าว รวมถึงจดทะเบียนสิทธิการเช่า
กับ WHART ณ สานักงานที่ดิน ที่เกี่ ย วข้ อ งตามที่มี กฎหมายก าหนด (ถ้ าจาเป็ น ) ด้ วยค่าใช้ จ่า ยของ
WHART โดยผู้ให้ เช่าจะดาเนินการยกเลิกการจดทะเบียน และ/หรื อ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ต่อ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ WHART ก่ อ นการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า ฉบับ นี ด้ ้ วย
ค่าใช้ จ่ายของ WHART
3. ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่ นใดจากผู้ เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่ าและ
สัญ ญาบริ การภายหลังจากวัน ที่จ ดทะเบีย นสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าจะดาเนิน การทยอยส่งมอบให้ แ ก่
WHART ให้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับมาจากผู้เช่าพืน้ ที่ ทังนี
้ ้ WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว
4. ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการให้ เจ้ าของที่ดินจดทะเบียนให้ WHART เป็ นผู้รับ
ประโยชน์ในภาระติดพันในอสังหาริ มทรั พย์บนที่ดินทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นทางเข้ าออกระหว่างที่ดินที่เช่าสู่ทาง
สาธารณะ (“ที่ดินทางเข้ าออก”) เพื่ อ ให้ WHART ผู้เช่าพื น้ ที่ ตลอดจนบริ วารของบุคคลดังกล่าว ใช้
ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตังป้
้ ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการเช่า WHART ตกลงและยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่า บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า
ผู้ เช่ า พื น้ ที่ แ ละผู้ รั บ บริ ก าร ตลอดจนบริ ว ารของบุ ค คลดัง กล่ า ว ใช้ สอยหรื อ ใช้ ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น
ทางเข้ าออกร่ วมกับ WHART ได้ แต่ต้อ งไม่ทาให้ เสื่ อมสิทธิหรื อรอนสิทธิของ WHART ในการใช้ ที่ดิน
ทางเข้ าออกตามข้ อตกลงภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สัญญาฉบับนี ้ โดยแต่ละฝ่ ายตกลงจะ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นสาหรับการบารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซม ที่ดนิ ทางเข้ าออก
ดังนี ้
(ก) ผู้ให้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบ และ/หรื อ ดาเนินการให้ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวทังหมด
้
ตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการและการก่อสร้ างอาคารใด ๆ ของผู้ให้ เช่า และ/
หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 ที่ใช้ ประโยชน์
จากที่ดนิ ทางเข้ าออกดังกล่าว หรื อ
(ข) ผู้ให้ เช่าตกลงจะรั บผิดชอบ และ/หรื อดาเนินการให้ บริ ษัทในกลุ่ม ของผู้ให้ เช่ารั บผิดชอบ ร่ วมกับ
WHART ในการชาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามสัดส่วนการใช้ งานโดยคานวณจากสัดส่วนพื น้ ที่ของ
ที่ดินแปลงซึง่ เป็ นที่ตงอาคารของผู
ั้
้ ให้ เช่า และ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า และที่ดินแปลงซึง่ เป็ น
ที่ ตั ง้ อาคารที่ เ ช่ า ของ WHART ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 (ส่ ว นที่
นอกเหนือจากที่ดินที่เช่าในการเข้ าลงทุนครัง้ นี)้ ที่ใช้ ประโยชน์จากที่ ดินทางเข้ าออกดังกล่า ว เมื่อ
พัฒนาโครงการแล้ วเสร็ จหรื อในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการก่อสร้ าง
นอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ น WHART ตกลงบารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซม ที่ดินทางเข้ าออกให้
อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART เอง และ
นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่งในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกั บที่ดินทางเข้ าออกให้ แก่ผ้ ูอื่น เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก WHART และผู้ให้ เช่าได้ จดั ให้ บุคคลดังกล่าวตก
ลงเป็ นลายลักษณ์อักษรกับ WHART เพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ต่าง ๆ
ของผู้ให้ เช่าอันเกี่ยวกับที่ดนิ ทางเข้ าออกตามสัญญาฉบับนี ้ทุกประการ
5. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับการแจ้ งจาก KPN Land อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุผิดสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง
และ/หรื อ ผู้ให้ เช่าทราบว่าตนไม่หรื อ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาเช่าช่วงทอดที่หนึ่งได้ ผู้ให้ เช่า
จะแจ้ งให้ WHART ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเร็ วที่สุด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ใู ห้
เช่าทราบหรื อควรจะทราบเหตุดงั กล่าว เพื่อให้ WHART สามารถเยียวยาเหตุผิดสัญญาดังกล่าวเฉพาะ
ส่วนที่ดินที่เช่ากับ KPN Land โดยตรง ซึง่ การเยียวยาดังกล่าวเป็ นเพียงสิทธิของ WHART แต่มิใช่หน้ าที่
ของ WHART แต่อย่างใด

เงื่อนไข
และ
ข้ อกาหนด
ในการเช่า
ที่ดนิ และ
การชาระ
ราคา

นอกจากนี ้ ในกรณี ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อในกรณี ที่ WHART ได้ รับการแจ้ งจาก KPN Land โดยตรงนัน้
หาก WHART ร้ องขอ ผู้ให้ เช่าตกลงจะดาเนินการให้ WHART เข้ าเป็ นผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักเฉพาะ
ส่วนที่ดินที่เช่ากับเจ้ าของที่ดิน หรื อตามสัญญาเช่าช่วงที่ ดินทอดที่หนึ่งเฉพาะส่วนที่ดินที่เช่ากับ KPN
Land โดยตรง ภายในเวลาที่ WHART กาหนด โดยไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าเสียหายหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ WHART เสียไปในการดาเนินการดังกล่าวให้ แก่ WHART ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ
WHART ในการเรี ยกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี)
: 1. ผู้ให้ เช่าจะดาเนินการรังวัดที่ดินของที่ดินที่เช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญา
ตกลงยอมรั บผลการรั งวัดดังกล่าว และคู่สัญญาจะไม่นาผลการรั งวัดดังกล่าวมาเป็ นเหตุในการเรี ยก
ค่าเสียหาย ปรั บราคาค่าเช่า หรื อเรี ยกค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยคู่สัญญายังคงจะดาเนินการเช่ ากัน
ต่อไป
2. ก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการยกเลิกหนังสือมอบสิทธิการเช่า ฉบับลงวันที่
20 มีนาคม 2557 ที่ผ้ ูให้ เช่านาสิทธิ การเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่งไปเป็ นหลักประกันต่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) รวมถึงเอกสารใดที่เกี่ยวข้ องกับการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่า
ช่วงที่ดนิ ทอดที่หนึง่ ดังกล่าว
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3. ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ผู้ให้ เช่าจะโอนเงินประกันที่ได้ รับจากผู้เช่าพืน้ ที่ภายใต้ สัญญาเช่ าและ
สัญญาบริ การให้ แก่ WHART โดยเงินประกันที่โอนให้ แก่ WHART ดังกล่าวเป็ นเงินประกันส่วนที่เหลือ
หลังจากที่ผ้ ใู ห้ เช่าหักชาระจากเงินประกันเพื่อไปชาระค่าเช่าที่ดนิ ที่เช่า
4. กรณี WHART เห็นว่าสภาพของที่ดินที่เช่าอยู่ในสภาพที่เสียหายหรื อ ชารุ ดบกพร่ อ งอย่างมี นัย สาคัญ
จนถึงขนาดที่ถ้า WHART ได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว WHART จะไม่เข้ าทาสัญญา WHART มีสิทธิที่จะปฏิเสธการ
เช่าที่ดินที่เช่าจนกว่าผู้ให้ เช่าจะแก้ ไขความเสียหายหรื อความชารุ ดบกพร่ องดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ เช่า
: 1. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้ าที่ในการเช่าที่ดินที่เช่าภายใต้
สัญญาเช่านี ้ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดย WHART จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่า
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าที่ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้และต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่า
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART นาที่ดนิ ที่เช่าออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ โดย
ไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกาหนดในการต่ออายุ
สัญญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
: 1. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายที่เจ้ าพนักงานที่ดินเรี ยกเก็บในวัน จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ดังนี ้
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ สาหรั บ
สัญญาฉบับนี ้
o ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนนิติกรรม รวมถึง ค่าภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลหัก ณ ที่จ่าย
2. ผู้ให้ เช่าตกลงรั บผิดชอบในภาระหนีส้ ิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบารุ งรั กษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการบารุ งรักษาที่ดินที่เช่า ที่เกิดขึ ้นและยังคงค้ างชาระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในภาระหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้
3. หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้ รับ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
: กรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคูส่ ญ
ั ญา
1. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงใน
สัญญาฉบับนี ้ สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ และ/หรื อสัญญาตกลงกระทาการ
(รวมเรี ยกว่า “สัญญาเข้ าลงทุน”) หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ สัญญาเข้ าลงทุน
และไม่ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ าย
ผิดสัญญา เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเกิดจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับดังกล่าว
1.2 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินที่
เช่า และ/หรื อที่ดินทางเข้ าออก หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนที่ดินที่เช่า และ/หรื อที่ดินทางเข้ าออก
ภายในระยะเวลาการเช่า อันฝ่ าฝื นต่อข้ อกาหนดในสัญญานี ้
1.3 ที่ ดิน ที่ เ ช่ า ถูก ยึด ตามค าสั่ง ศาล โดยเกิ ด จากความผิ ด ของผู้ใ ห้ เช่ า อัน เป็ น เหตุใ ห้ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ ที่เช่าได้
1.4 ผู้ให้ เช่าถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรั พย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การ
ช าระบัญ ชี หรื อ ศาลมี ค าสั่ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของผู้ ให้ เ ช่ า ซึ่ง WHART เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชาระหนี ้ หรื อปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
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2. เหตุผิดนัดโดย WHART
WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อ ตกลง หรื อผิดคารั บรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ หรื อสัญญาเช่า
อาคาร และไม่ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิ สยั หรื อเกิด
จากการที่ผ้ ใู ห้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ เนื่องจาก (ก) ผู้ให้ เช่าจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ (ข) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นกลุ่ม บุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
: 1. สิทธิของ WHART เมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เป็ น
ผลจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อ หน้ าที่
ตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อสัญญาเข้ าลงทุน WHART อาจเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุ
ดังกล่าว โดย WHART ไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ได้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจากผู้ให้ เช่า และ/
หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ เช่า จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ
สัญญาเข้ าลงทุน อันเป็ นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่เช่าตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ได้ อีกต่อไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ โดยไม่ตดั
สิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา
กรณีที่ WHART บอกเลิกสัญญาตามที่ระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าที่ดินที่เช่า รวมถึง
เงินหรื อหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ เู ช่าตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ WHART ไม่สามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ที่ เ ช่ า ได้ ต ามระยะเวลาการเช่ า ที่ เ หลื อ ทัง้ นี ้ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข อง WHART ในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 - 1.4 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ า ที่ต าม
สัญญาฉบับนี ้ WHART มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากการที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าว และ/
หรื อบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
ในกรณีที่ WHART บอกเลิกสัญญาฉบับนีต้ ามที่ระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าที่ดินที่
เช่า รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ WHART ใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.3 ในการใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิ
เฉพาะที่ดนิ ที่เช่าที่ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่านันหรื
้ อไม่
2. สิทธิของผู้ให้ เช่าเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดย WHART
2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจาก
ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั บิ กพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
หรื อ สัญ ญาเช่ าอาคาร ผู้ให้ เช่าอาจเรี ย กค่าเสี ย หายจาก WHART แต่ผ้ ูให้ เช่ า ไม่ อ าจบอกเลิ ก
สัญญาเช่าด้ วยเหตุผิดนัดดังกล่าว เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจาก WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อที่ดินที่เช่า ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าให้ แ ก่ WHART และไม่ตดั สิทธิของผู้ให้ เช่า
ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น
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การสิ ้นสุด : 1.
ของสัญญา
2.
3.

4.

5.
6.

7.

ผลของการ : 1.
สิ ้นสุดของ
สัญญา
2.
3.
4.

5.

ผล
: 1.
ภายหลัง
การสิ ้นสุด
ของสัญญา

2.

2.2 ในการใช้ สิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายและบอกเลิกสัญ ญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่ามี สิทธิ พิจารณาว่าจะใช้ สิทธิ
เฉพาะที่ดนิ ที่เช่าที่ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของ WHART นันหรื
้ อไม่
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
มี ก ารเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก กองทรั ส ต์ โ ดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ ค าสั่ง ของหน่ ว ยงานของรั ฐที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อเป็ นไปตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่าหรื อ WHART
ในกรณีที่เนื ้อที่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนที่สาคัญของที่ดินที่เช่าแปลงใดตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนหรื อเขตสงวน
หรื อเขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อ กฎหมายอื่นๆ ซึง่ ทา
ให้ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่เช่าแปลงนัน้ ได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทังนี
้ ้ WHART มีสิทธิ
พิจารณาว่าสัญญาฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงเฉพาะที่ดนิ ที่เช่าเฉพาะส่วนที่ได้ รับผลกระทบหรื อไม่
เมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มี เหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิของ
คูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด
เมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญาใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มีการชาระค่าเช่าที่ดินที่เช่า
และ/หรื อ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าที่ดินที่เช่า และ/หรื อ ไม่มีการชาระราคาซื ้อขายทรัพย์ สินที่ซื ้อขาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญ ญานี ้ หรื อ สัญ ญาอื่นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครั ง้ นี ้ (แล้ วแต่
กรณี)
ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า เมื่อผู้เช่าใช้ สิทธิบอกเลิกสัญ ญา ในกรณี ที่
ทรั พย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ หรื อการประกอบกิจการของทรั พย์สินที่เช่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ทรัพย์สินที่เช่าในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
กรณีเกิดเหตุการณ์ ในข้ อ 1 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาสิน้ สุดลง
โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าที่ดินหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
อื่นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าที่ดินคงเหลือให้ แก่ WHART ทังนี
้ ้ เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้ อ 4 ของหัวข้ อการสิ ้นสุดของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึง่
กันและกัน
ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิ
ของคูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ สิทธิตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อดังกล่าว
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6. ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลงโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญามีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย และค่าใช้ จ่ายจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ ได้
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7. ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ต่อผู้ให้ เช่า เว้ นแต่เหตุดงั กล่าวเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของผู้ให้ เช่า
เมื่ อ สัญ ญาเช่ า สิ น้ สุด ลงไม่ ว่า ด้ ว ยเหตุใ ดๆ WHART จะส่ ง มอบที่ ดิน ที่ เ ช่ า คื น ตามสภาพที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์ตามปกติ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ตดิ ตรึงตรากับที่ดินที่เช่าที่เป็ นหรื อตกเป็ นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้ เช่า นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ WHART ได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ า
มี) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่ WHART ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ในที่ดินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า
พืน้ ที่ (หากผู้เช่าพืน้ ที่ไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป) หรื อผู้ให้ เช่า (ภายใต้ ความ
ยินยอมของผู้เช่าพื ้นที่นนๆ)
ั ้ แล้ วแต่กรณี
ผู้ให้ เช่ามีสิทธิขอซื ้อและรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์จาก WHART เว้ นแต่
กรณี สัญ ญาเช่าสิ น้ สุดลงเนื่ อ งผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญ ญา ผู้ให้ เช่าจะต้ อ งดาเนินการซือ้ และรั บ โอน
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บันทึก
ข้ อตกลง
เกี่ยวกับ
การเช่าช่วง
ที่ดนิ

สังหาริ มทรั พย์ ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ จาก WHART โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด หากสังหาริ มทรัพย์ใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ส่งมอบ
3. กรณี WHART ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 และ ข้ อ 1.2 ของหัวข้ อสิทธิของคู่สัญญา
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดแล้ ว WHART สงวนสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ในที่ดนิ ที่เช่าจนกว่า WHART จะได้ รับชาระ
ค่าเสียหาย ค่าเช่าที่ดนิ ที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผู้ให้ เช่าแล้ วเสร็ จ
4. ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด WHART จะให้ ความช่วยเหลือผู้ให้ เช่าในการ
ดาเนินการให้ ผ้ ูเช่ าพื น้ ที่ในที่ดินที่เช่า ณ วันที่สัญญาเช่าฉบับนีส้ ิ น้ สุดลง เข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง
5. ในวันถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเช่า คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี ้
5.1 สาหรั บผู้เช่าพืน้ ที่ที่มิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนดังกล่าวหรื อที่ไม่ได้ ลงนามในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูให้ เช่าไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าโดยตรงจาก
WHART ดังกล่าวได้ หาก WHART ได้ รับชาระค่าเช่าและค่าบริ การใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่า
ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า จากผู้เช่าพื ้นที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ WHART จะส่ง
มอบค่าเช่าดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเงินดังกล่าว
5.2 หากผู้เช่าพืน้ ที่รายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป WHART จะดาเนินการ
คืนเงินประกันการเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ต่อไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ WHART ได้ ทา
กับผู้เช่าพื ้นที่รายนันนั
้ น้
6. WHART จะทยอยนาส่งค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่นใดที่ WHART ได้ รับล่วงหน้ าจากผู้เช่า
พื น้ ที่ตามสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาบริ ก ารก่อ นหรื อ ในวันสิ น้ สุดระยะเวลาการเช่ า ให้ แ ก่ผ้ ูให้ เช่ า โดย
WHART จะดาเนินการทยอยส่งมอบเงินดัง กล่าวตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า และจะดาเนินการให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะ
ตกลงกัน
7. กรณี WHART ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่ นใดจากผู้เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผ้ ใู ห้ เช่าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30
วันนับจากวันที่ WHART ได้ รับมาจากผู้เช่าพื ้นที่ ทังนี
้ ้ WHART และผู้ให้ เช่าจะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว (เว้ นแต่กรณีสญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลงเนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ น
ฝ่ ายผิด โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายผิดจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว)
: คู่สัญญาตกลงให้ บนั ทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่งจะเข้ าทาระหว่างเจ้ าของที่ดิน , KPN Land,
WHART และผู้ให้ เช่า เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้

(1.4) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่ าอาคารโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23
คูส่ ญ
ั ญา

อารัมภบท

: ▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“WHA KPN Alliance” หรื อ “ผู้ให้ เช่า”)
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั สตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“ผู้เช่า” หรื อ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
: 1. บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (“เจ้ าของที่ดนิ ”) และ บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPN Land”) ได้ เข้ า
ทาสัญญาเช่าสาหรับที่ดนิ โฉนดเลขที่ 5731 21943 และ 21946 และบางส่วนของที่ดนิ โฉนดเลขที่ 21944
กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2587 (“สัญญาเช่าหลัก”)
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อ า ค า ร ที่ :
เช่า
ค่าเช่า

:

ระยะเวลา
การเช่า
สิทธิและ
หน้ าที่ของ
WHART

:

สิทธิและ
หน้ าที่ของ
ผู้ให้ เช่า

:

:

2. KPN Land และ WHA KPN Alliance ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ สาหรับที่ดนิ โฉนดเลขที่ 5731 21943
และ 21946 และสัญญาแบ่งเช่าช่วง สาหรับการแบ่งเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 21944 กาหนดระยะเวลาเช่า
30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2587 (“สัญญาเช่าช่วงทอดที่หนึง่ ”)
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม.23 จานวน 2 หลัง
ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607.00 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ 26,112.00 ตาราง
เมตร
ราคาค่าเช่า เมื่อรวมกับราคาทรัพย์สินที่จะซื ้อขาย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จะ
มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และราคาดังกล่าวจะไม่นาผลการรังวัดที่ดินมา
เป็ นเหตุในการปรั บราคา เรี ยกค่าเสียหาย ชดเชยราคา ไม่ว่าผลการรั งวัดที่ดินจะทาให้ มีจานวนเนือ้ ที่ดิน
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่ระบุไว้ ในสรุ ปสาระสาคัญของสัญญานี ้)
ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงให้ WHART เช่ า อาคารจนถึง วัน ที่ 2 มกราคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่ า ”) หรื อ คิด เป็ น
ประมาณ 25 ปี นับแต่วนั ที่คาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
1. WHART ตกลงจะจัดหาทดแทนหรื อซ่อมบารุ งรักษา ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรับปรุ งอาคารที่
เช่าหรื อกระทาการใดๆ เพื่อให้ อาคารที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตลอดระยะเวลา
การเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART
2. WHART จะไม่ทาการก่อ สร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อ ส่วนควบใดๆ ในอาคารที่เช่า และจะไม่ทาการแก้ ไข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ของอาคารที่เช่าอันเป็ นการทาให้ อาคารที่เช่าได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลง
อาคารที่เช่าอันต้ องขออนุญ าตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ น ลาย
ลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ เช่าก่อ น โดยผู้ให้ เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเ หตุอัน
สมควร ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่ารับทราบและยอมรับว่าจะมีการติดตังแผงผลิ
้
ตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ ที่
หลังคาที่เช่า ซึง่ รวมถึงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องบนพื ้นที่บางส่วนของทรัพย์สินที่เช่า ที่จาเป็ นในการ
ประกอบกิ จ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลัง คาเพื่ อ จ าหน่ า ย ( Solar Rooftop)
(“โครงการ Solar Rooftop”) WHART และผู้เช่าพื น้ ที่โครงการ Solar Rooftop จะแจ้ งให้ WHA ทราบ
ก่อนที่จะมีการเริ่ มดาเนินการติดตังดั
้ งกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า คู่สัญญาตกลงให้ ส่วน
ควบกับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึงส่วนควบจากโครงการ Solar Rooftop ที่ได้ รับมอบมาจากผู้เช่าช่วงพืน้ ที่
โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ บุค คลใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบกิ จ การของผู้เ ช่ า ช่ ว งพื น้ ที่
โครงการ Solar Rooftop (ถ้ ามี ) ) ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ข องผู้ใ ห้ เ ช่า ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่ า โดย
WHART ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนใด ๆ จากผู้ให้ เช่า เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผู้ให้ เช่ารับทราบ
และยอมรับว่าผู้เช่าพื ้นที่โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ บุคคลใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการ
ของผู้เช่าพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยไม่ถือเป็ นส่วนควบ
ของอาคารที่เช่า
3. ในกรณีที่การก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในอาคารที่เช่า ข้ างต้ น
ก่อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บุค คลหรื อ อาคารอื่ น ใด หรื อ ในกรณี ที่ WHART กระทาผิดกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง WHART ตกลงรั บผิด
ชดใช้ คา่ เสียหายนันแต่
้ เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดทั
้
งทางแพ่
้
งและทางอาญา
1. นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี แ้ ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่โอนสิทธิและ
หน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอาคารที่เช่าให้ แก่ผ้ อู ื่น หรื อจาหน่าย จ่าย
โอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอาคารที่เช่า เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษร
จาก WHART โดยบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง และ/หรื อ
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าจากผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ WHART เพื่อยินยอมผูกพัน
และอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญ ญาฉบับนี ้ทุกประการ
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2. ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การที่เกี่ ยวข้ อ งกับอาคารที่เ ช่ าระหว่างผู้ใ ห้ เช่ า และผู้เช่าพื น้ ที่ให้ แ ก่ WHART และผู้ให้ เช่าตกลง
ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ น รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ตกลงเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าว
รวมถึงจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับ WHART ณ สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ องตามที่มีกฎหมายกาหนด (ถ้ า
จาเป็ น) ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ WHART

3.

4.

เงื่อนไข
และ
ข้ อกาหนด
ในการเช่า
อาคาร
และการ
ชาระราคา

: 1.

การโอน
สิทธิการ
เช่าและ
การให้ เช่า
ช่วง

: 1.

ค่าธรรม
เนียมและ
ค่าใช้ จ่าย

: 1.

2.

2.

ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ให้ เช่า
จะด าเนิ น การยกเลิ ก การจดทะเบี ย น และ/หรื อ ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทางทะเบี ย นต่อ พนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ให้ แ ก่ WHART ก่อ นการจดทะเบียนสิทธิ ก ารเช่ าตามสัญ ญาเช่ าฉบับนี ด้ ้ ว ยค่าใช้ จ่ า ยของ
WHART
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่ นใดจากผู้เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่ าและ
สัญ ญาบริ การภายหลังจากวัน ที่จ ดทะเบีย นสิ ทธิ ก ารเช่ า ผู้ให้ เช่าจะดาเนิน การทยอยส่งมอบให้ แ ก่
WHART ให้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับมาจากผู้เช่าพืน้ ที่ ทังนี
้ ้ WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้ องในการแจกจ่าย
น ้าประปาและไฟฟ้าในอาคารที่เช่าให้ แก่ WHART และให้ ความยินยอมที่จาเป็ น รวมถึงดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้ สามารถดาเนินการโอนมิเตอร์ ดงั กล่าวให้ แก่ WHART ได้
กรณี WHART เห็นว่าสภาพของอาคารที่เช่าอยู่ในสภาพที่เสียหายหรื อชารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ
จนถึงขนาดที่ถ้า WHART ได้ ร้ ู ล่วงหน้ าแล้ ว WHART จะไม่เข้ าทาสัญญา WHART มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการ
เช่าอาคารที่เช่าจนกว่ าผู้ให้ เช่าจะแก้ ไขความเสี ยหายหรื อ ความชารุ ดบกพร่ อ งดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ เช่า
กรณี ผ้ ใู ห้ เช่ามีการจัดทาประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าไว้ ก่อนหน้ าที่ค่สู ญ
ั ญาจะเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้
และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวัน จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าตก
ลงจะดาเนินการให้ WHART เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวใน
ส่วนของทรัพย์สินที่เช่า โดยมีผลนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นต้ นไป โดย WHART ตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่ยัง
เหลืออยู่ โดยหากผู้ให้ เช่าได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยในส่วนดังกล่าวไปแล้ ว WHART ตกลงจะชาระคืนค่าเบี ้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนดังกล่าวให้ แก่ WHA ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART โอนสิทธิและหน้ าที่ในการเช่าอาคารที่เช่าภายใต้
สัญญาเช่านี ้ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดย WHART จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่า
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าที่ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้และต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่า
ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ WHART นาอาคารที่เช่าออกให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ใ ห้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกาหนดในการต่อ
อายุสญ
ั ญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายที่เจ้ าพนักงานที่ดินเรี ยกเก็บในวัน จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ดังนี ้
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ สาหรั บ
สัญญาฉบับนี ้
o ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ค่าอากรแสตมป์ อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนนิติกรรม
รวมถึงค่าภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลหัก ณ ที่จ่าย
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เหตุผิดนัด

สิทธิของ
คูส่ ญ
ั ญา
เมื่อเกิด
เหตุผิดนัด

2. ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนมิเตอร์ น ้าและมิเตอร์ ไฟฟ้าจากผู้ให้ เช่ามายัง
WHART
3. ผู้ให้ เช่าตกลงรั บผิดชอบในภาระหนีส้ ิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบารุ งรั กษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการบารุ งรักษาอาคารที่เช่า ที่เกิดขึ ้นและยังคงค้ างชาระอยู่ก่อนวันจดทะเบี ยนสิทธิการเช่า
นอกจากนี ้ WHART ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในภาระหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้
4. หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้ รับ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
: กรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคูส่ ญ
ั ญา
1. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงใน
สัญญาฉบับนี ้ สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ และ/หรื อสัญญาตกลงกระทาการ
(รวมเรี ยกว่า “สัญญาเข้ าลงทุน”) หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ สัญญาเข้ าลงทุน
และไม่ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ าย
ผิดสัญญา เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเกิดจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับดังกล่าว
1.2 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ ทอดที่หนึง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
ที่เช่า และ/หรื อที่ดินทางเข้ าออก หรื อจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอาคารที่เช่า
และ/หรื อที่ดนิ ทางเข้ าออก ภายในระยะเวลาการเช่า อันฝ่ าฝื นต่อข้ อกาหนดในสัญญานี ้
1.3 อาคารที่เช่าถูกยึดตามค าสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผู้ให้ เ ช่าอันเป็ นเหตุใ ห้ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากอาคารที่เช่าได้
1.4 ผู้ให้ เช่าถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ ทรั พย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริ ษัท การ
ช าระบัญ ชี หรื อ ศาลมี ค าสั่ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของผู้ ให้ เ ช่ า ซึ่ง WHART เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชาระหนี ้ หรื อปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
2. เหตุผิดนัดโดย WHART
WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงในสัญญานี ้ หรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ และไม่แก้ ไขการผิด
สัญ ญาภายในระยะเวลาที่ ก าหนด เว้ นแต่เป็ นเหตุสุด วิสัย หรื อ เกิด จากการที่ผ้ ูใ ห้ เ ช่ าไม่ปฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ เนื่องจาก (ก) ผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ (ข) ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่าจงใจหรื อ ประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
: 1. สิทธิของ WHART เมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เป็ น
ผลจากการที่ WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อ หน้ าที่
ตามสัญ ญาฉบับ นี ้ และ/หรื อ สัญ ญาหรื อ บัน ทึก ข้ อ ตกลงอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเข้ าลงทุ น ของ
WHART ในครัง้ นี ้ WHART อาจเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุดงั กล่าว โดย WHART ไม่อาจ
บอกเลิ ก สัญ ญาเช่ า ฉบับ นี ไ้ ด้ เว้ น แต่เ หตุผิ ด นัด เกิ ด จากผู้ใ ห้ เช่ า จงใจฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต าม
ข้ อตกลงที่ระบุไว้ อันเป็ นเหตุให้ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากอาคารที่เช่าตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ได้ อีกต่อไป WHART มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ โดยไม่ตดั
สิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา
กรณี ที่ WHART บอกเลิก สัญ ญาตามที่ร ะบุข้ างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ อ งชาระคืน ค่าเช่ าอาคารที่ เ ช่ า
รวมถึงเงินหรื อหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสัดส่วนของ
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ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์อาคารที่เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ WHART ใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 - 1.4 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ ได้
เกิดจาก WHART ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ า ที่ต าม
สัญญาฉบับนี ้ WHART มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากการที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าว และ/
หรื อบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
ในกรณีที่ WHART บอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ตามที่ระบุข้างต้ น ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าอาคารที่
เช่า รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามผู้เช่า ให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ WHART ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์อาคารที่เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของ WHART ใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.3 ในการใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ พิจารณาความเสียหาย
ของอาคารที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป และ WHART มีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิเฉพาะอาคารที่เช่าที่
ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่านันหรื
้ อไม่
2. สิทธิของผู้ให้ เช่าเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดย WHART
2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ของหัวข้ อเหตุผิดนัด และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจาก
ผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั บิ กพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
หรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ผู้ให้ เช่าอาจเรี ยกค่าเสี ยหายจาก WHART แต่ผ้ ูให้ เช่าไม่อ าจบอกเลิก
สัญญาเช่าด้ วยเหตุผิดนัดดังกล่าว เว้ นแต่เหตุผิดนัดเกิดจาก WHART จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ออาคารที่เช่า ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าให้ แก่ WHART และไม่ตดั สิทธิของผู้ให้ เช่า
ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น
2.2 ในการใช้ สิทธิเรี ยกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบับ นี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ พิจารณาความเสียหาย
ของอาคารที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป ทังนี
้ ผ้ ้ ูให้ เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิเฉพาะอาคารที่เช่าที่
ได้ รับความเสียหายจากการผิดสัญญาของ WHART นันหรื
้ อไม่
การสิ ้นสุด : 1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ของสัญญา
2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
3. มี ก ารเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก กองทรั ส ต์ โ ดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ ค าสั่ง ของหน่ ว ยงานของรั ฐที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อเป็ น ไปตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่าหรื อ WHART
4. ในกรณีที่เนื ้อที่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนที่สาคัญของอาคารที่เช่าหลังใดตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนหรื อเขตสงวน
หรื อเขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่นๆ ซึง่ ทา
ให้ WHART ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากอาคารที่เช่าหลังนัน้ ได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทังนี
้ ้ WHART มีสิทธิ
พิจารณาว่าสัญญาฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงเฉพาะอาคารที่เช่าเฉพาะส่วนที่ได้ รับผลกระทบหรื อไม่
5. เมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุผิด นัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิของ
คูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด
6. เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญาใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มีการชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่า และ/หรื อ ไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่เช่า และ/หรื อ ไม่มีการชาระราคาซื ้อขายทรัพย์สิ นที่
ซือ้ ขาย ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญ ญานี ้ หรื อ สัญ ญาอื่ นๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครั ง้ นี ้
(แล้ วแต่กรณี)
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7. ในระยะเวลาใด ๆ ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า เมื่อผู้เช่าใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี ที่
อาคารที่ เ ช่ า ได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งมี นัย ส าคัญ หรื อ การประกอบกิ จ การของอาคารที่ เ ช่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารที่เช่าในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ผลของการ : 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ ในข้ อ 1 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาสิน้ สุดลง
สิ ้นสุดของ
โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าอาคารหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
สัญญา
อื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และผู้ให้ เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าอาคารคงเหลือให้ แก่ WHART ทังนี
้ ้
เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2. กรณีเกิดเหตุการณ์ในข้ อ 4 ของหัวข้ อการสิ ้นสุดของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึง่
กันและกัน และผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้ รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากการ
เวนคืนในส่วนของทรั พย์สินที่เช่าให้ ตกเป็ นของ WHART ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่
โดยจานวนเงินที่เหลือหลังจากการแบ่งผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนใด ๆ ที่ได้ รับจากการเวนคืนอาคารที่
เช่าให้ WHART ตามสูตรคานวณข้ างต้ นแล้ ว ให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่า
3. ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อสิทธิ
ของคูส่ ญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ สิทธิตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อดังกล่าว
4. ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6. ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลงโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผิดสัญญามีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย และค่าใช้ จ่ายจากคู่สญ
ั ญาอี ก
ฝ่ ายหนึง่ ได้
5. ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7. ของหัวข้ อการสิน้ สุดของสัญญา ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ต่อผู้ให้ เช่า เว้ นแต่เหตุดงั กล่าวเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของผู้ให้ เช่า
ผล
: 1. เมื่ อ สัญ ญาเช่าสิ น้ สุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ WHART จะส่งมอบอาคารที่เช่าคืนตามสภาพที่มีการใช้
ภายหลัง
ประโยชน์ตามปกติ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดกับอาคารที่เช่าที่เป็ นหรื อตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
การสิ ้นสุด
ผู้ให้ เช่า นอกจากนี ้ WHART จะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ WHART ได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี)
ของสัญญา
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่ WHART ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า
พืน้ ที่ (หากผู้เช่าพืน้ ที่ไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป) หรื อผู้ให้ เช่า (ภายใต้ ความ
ยินยอมของผู้เช่าพื ้นที่นนๆ)
ั ้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ให้ เช่ามีสิทธิขอซื ้อและรั บโอนสังหาริ มทรั พย์ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์จาก WHART เว้ นแต่
กรณีสญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลงเนื่องจากผู้ให้ เช่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ผู้ให้ เช่าจะต้ องดาเนินการซื ้อและรั บโอน
สังหาริ มทรั พย์ ที่ WHART เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ จาก WHART โดยราคาค่าตอบแทนสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด หากสังหาริ มทรัพย์ใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ส่งมอบ
3. กรณี WHART ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 และ ข้ อ 1.2 ของหัวข้ อสิทธิของคู่สัญญา
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดแล้ ว WHART สงวนสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ ในอาคารที่เช่าจนกว่า WHART จะได้ รั บ
ชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าอาคารที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผู้ให้ เช่าแล้ ว
เสร็ จ
4. ระหว่าง 6 เดือนหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด WHART จะให้ ความช่วยเหลือผู้ให้ เช่าในการ
ดาเนินการให้ ผ้ เู ช่าพืน้ ที่ในอาคารที่เช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิน้ สุดลง เข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง
5. ในวันถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเช่า คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี ้
5.1 สาหรั บผู้เช่าพืน้ ที่ที่มิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนดั งกล่าวหรื อที่ไม่ได้ ลงนามในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่าโดยตรง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ เช่าไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าโดยตรงจากผู้เช่า
พื น้ ที่ดังกล่า วได้ หาก WHART ได้ รั บชาระค่า เช่ าและค่า บริ ก ารใดๆ สาหรั บระยะเวลาการเช่ า
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บันทึก
ข้ อตกลง
เกี่ยวกับ
การเช่าช่วง
ที่ดนิ

(2)

ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า จากผู้เช่าพื ้นที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ WHART จะส่ง
มอบค่าเช่าดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเงินดังกล่าว
5.2 หากผู้เช่าพืน้ ที่รายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป WHART จะดาเนินการ
คืนเงินประกันการเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่ าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ต่อไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ WHART ได้ ทา
กับผู้เช่าพื ้นที่รายนัน้
6. WHART จะทยอยนาส่งค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่นใดที่ WHART ได้ รับล่วงหน้ าจากผู้เช่า
พื น้ ที่ตามสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาบริ ก ารก่อ นหรื อ ในวันสิ น้ สุดระยะเวลาการเช่ า ให้ แ ก่ผ้ ูให้ เช่ า โดย
WHART จะดาเนินการทยอยส่งมอบเงินดังกล่าวตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า และจะดาเนินการให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะ
ตกลงกัน
7. กรณี WHART ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื่ นใดจากผู้เช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง WHART จะทยอยส่งมอบแก่ผ้ ใู ห้ เช่าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30
วันนับจากวันที่ WHART ได้ รับมาจากผู้เช่าพื ้นที่ ทังนี
้ ้ WHART และผู้ให้ เช่าจะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว (เว้ นแต่กรณีสญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลงเนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ น
ฝ่ ายผิด โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายผิดจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว)
: คู่สัญ ญาตกลงให้ บันทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่งจะเข้ าทาระหว่างเจ้ าของที่ดิน KPN Land
WHART และผู้ให้ เช่า เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้

ร่ างสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
(2.1) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
คูส่ ญ
ั ญา

ทรัพย์สินที่
จานอง
หนี ้ที่
จานองเป็ น
ประกัน

ค่าธรรม
เนียมและ
ค่าใช้ จ่าย
การบังคับ
จานอง

: ▪ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“WHART” หรื อ “ผู้รับจานอง” หรื อ “กองทรัสต์”)
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้จานอง”)
: o ที่ดนิ บนโฉนดที่ดนิ เลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่
o อาคารทังหมดที
้
่ WHART จะเข้ าลงทุน จานวน 1 อาคาร พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรั พย์สินอื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดนิ และอาคารดังกล่าวตังอยู
้ ่บนที่ดนิ โฉนด 134435
: หนี ้ที่เกิดขึ ้นแล้ ว หรื อที่จะเกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 (“สัญญาเช่า
ทรั พย์สิน”) ซึ่งได้ แก่ ค่าเช่ารั บล่วงหน้ า ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
เงินจานวนใดๆ ที่ต้องคืนตามสัญญาเช่าทรั พย์สิน ค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึน้
อันเนื่องมาจากการเรี ยกร้ องให้ ผ้ ูจานองปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เรื่ องสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรั พย์สิน
และการที่ WHART ในฐานะผู้เช่าไม่สามารถใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของ WHART ได้ เนื่องจาก
เหตุผิดนัดของผู้จานองตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน
: WHART ตกลงจะรั บผิด ชอบค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้ จ่ า ยอื่ นใดอันเกี่ ย วกับการจ านองทรั พย์ สิ นรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานองทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นตามสัญญาฉบับนี ้
: WHART จะใช้ สิทธิบงั คับจานองได้ ต่อเมื่อผู้จานองผิดคามัน่ ที่จะให้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื อตกเป็ นผู้ผิดนัด
สัญญาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอันเป็ นเหตุให้ WHART ใช้ สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้
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การไถ่ถอน
จานอง

: เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุภ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโดยผู้จานอง
ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ ระบุไว้ ข้ างต้ นแล้ ว หรื อ เมื่ อสัญญาเช่าทรั พย์ สินระงับหรื อ สิน้ สุดลงตามกาหนด
ระยะเวลาการเช่าโดย WHART ไม่ใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรื อสิ ้นสุด
ลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่ า โดยเหตุอื่นอันมิใช่เป็ นกรณีที่ผ้ จู านองไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้
ข้ างต้ น ให้ ถือว่าภาระผูกพันของผู้จานองภายใต้ สญ
ั ญานีส้ ิน้ สุดลงในวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาเช่าทรั พย์สิน หรื อในวันที่สัญญาเช่าทรั พย์สินระงับหรื อสิ น้ สุด ลง
ดังกล่าว และ WHART ตกลงดาเนินการไถ่ถอนจานองทรั พย์สินที่จานองให้ แก่ผ้ ูจานองในวันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน หรื อในวันที่สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน
ระงับหรื อสิ ้นสุดลงดังกล่าว

(2.2) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการสาหรับทุกโครงการที่ WHART จะเข้ าลงทุน
คูส่ ญ
ั ญา

: ผู้รับสัญญา :
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข อง ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
ผู้ให้ สญ
ั ญา
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”)
วั น ที่ มี ผ ล : มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน
บั ง คั บ ใ ช้
ของสัญญา
ข้ อตกลง
: 1. ตลอด 3 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน WHA ตกลงเข้ าถือและรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
เรื่ องการถือ
ของ WHART ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรั สต์ทงหมดของ
ั้
WHART เฉพาะที่มีการออก
ครองหน่วย
และเสนอขายในการเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 ของ WHART ให้ อยู่ในความครอบครองของ WHA
ทรัสต์
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรั สต์ตามที่ระบุในข้ อ 1 ข้ างต้ น WHA ตกลงว่า WHA และ/หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA จะไม่ขายหรื อโอนหน่วยทรั สต์ หรื อนาหน่วยทรั สต์ไปจานาหรื อก่อภาระผูกพัน
ใดๆ จนทาให้ WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต่ากว่าสัดส่วนที่
กาหนดไว้ เว้ นแต่ใ นกรณี จานาหรื อ ก่อ ภาระผูกพั นใด ๆ ให้ กระทาได้ เมื่อมีการแจ้ งให้ WHART ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อตกลงไม่ : 1. WHA ตกลงว่าหาก WHA และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของ WHA มี ความประสงค์ที่จะเสนอทรั พย์ สินอื่น
แข่งขันกับ
ให้ แ ก่ลูกค้ า หรื อ นายหน้ า ใดๆ เพื่ อ การให้ เ ช่ าและ/หรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในทรั พย์ สิ น ประเภทอาคาร
กิจการของ
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และ/หรื อ อาคารโรงงาน (Logistics Facilities) ของตน ซึง่ ตังอยู
้ ่ในรั ศมี
กองทรัสต์
20 กิโลเมตร จากทรัพย์สินของ WHART WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเสนอทรั พย์สินของ
WHART ให้ แก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ านันก่
้ อน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้
1.1. WHA ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART สาหรับทรัพย์สินของ WHART และ
1.2. ทรัพย์สินของ WHART เป็ นทรัพย์สินที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ า
2. ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดข้ อ 1 ข้ างต้ น
2.1 WHA สามารถแสดงให้ WHART เห็น โดยนาส่งสาเนาเอกสารแสดงความจานงของลูกค้ า หรื อ
นายหน้ าต่อ WHART เพื่อประกอบการพิจารณาว่าคุณสมบัติของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของ
ลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่ตรงกับคุณสมบัติของทรัพย์สินของ WHART และ WHAได้ ลงนามในหนังสือ
แสดงความจานงกับลูกค้ าหรื อนายหน้ ารายดังกล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้ แม้ ต่อมาในภายหลังคุณสมบัติของ
ทรั พย์สินตามประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าจะตรงกับลักษณะของทรั พย์สินดังกล่ าวของ
WHART หรื อ
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2.2 WHA ได้ เสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ ลูกค้ าหรื อนายหน้ าก่อนแล้ ว และ WHA ได้ รับการปฏิเสธจาก
ลูกค้ าหรื อนายหน้ าดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. คู่สัญญาตกลงให้ สิทธิแก่ลูกค้ าหรื อนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า ทรั พย์สินของ WHART มี
คุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อนายหน้ าหรื อไม่ และหากลูกค้ าหรื อนายหน้ าไม่ประสงค์ที่จะ
เข้ าทาสัญญากับ WHART จะไม่ถือว่า WHA ผิดสัญญาในข้ อนี ้

(2.3) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการสาหรับ (1) โครงการ DSG HSIL สระบุรี (2) โครงการ
WHA พระราม 2 กม. 35 และ (3) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
คูส่ ญ
ั ญา

วั น ที่ มี ผ ล
บั ง คั บ ใ ช้
ของสัญญา
หน้ าที่ของ
ผู้ให้ สญ
ั ญา
เกี่ยวกับ
พื ้นที่เช่า
โครงการ

: ผู้รับสัญญา :
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“ “WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
ผู้ให้ สญ
ั ญาสาหรับโครงการ DSG HSIL สระบุรี :
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) และ
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“WHAVH”)
ผู้ให้ สญ
ั ญาสาหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 :
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”)
ผู้ให้ สญ
ั ญาสาหรับโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 :
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) และ
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“WHA KPN Alliance”)
: มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง
และ/หรื อวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าและเช่าช่วง ตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรั พย์สิน ที่ WHART จะเข้ า
ลงทุนในครัง้ นี ้
: สาหรั บพืน้ ที่เช่าโครงการ DSG HSIL สระบุรี โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN
บางนา-ตราด กม. 23
1. สาหรั บพืน้ ที่โครงการ DSG HSIL สระบุรี โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN
บางนา-ตราด กม.23 หากมีพื ้นที่ในโครงการดังกล่าวส่วนใดที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน ผู้ให้
สัญญาตกลงจะชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่ ในอัตรา 145.00 บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับโครงการ DSG HSIL
สระบุรี ในอัตรา 262.90 บาท/ตร.ม./เดือ น สาหรั บโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และในอัต รา
155.00 บาท/ตร.ม./เดื อ น ส าหรั บ โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน รวมถึงชาระ ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่เช่าอาคารเสมือนหนึง่ ว่าผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นผู้เช่า
หาก WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่าสาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าวได้ โดย
มีระยะเวลาเช่าอย่างน้ อยเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปี ดังกล่าว และมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราที่
กาหนด ผู้ให้ สัญญาไม่ต้องชาระค่าเช่าสาหรั บพื น้ ที่เช่าที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าดังกล่าวให้ แก่ WHART อีกต่อไป
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่ WHA จัดหามาได้ นนั ้ เข้ าทาสัญญาเช่า โดยมีระยะเวลาเช่าน้ อยกว่าระยะเวลาที่
เหลือของ 3 ปี ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าในอัตราและจนครบระยะเวลาที่กาหนด หรื อในกรณี
หากผู้เช่าที่ผ้ ูให้ สัญญาจัดหามาได้ นัน้ เข้ าทาสัญญาเช่า โดยมีอัตราค่าเช่าต่ากว่าอัตราที่กาหนด ผู้ให้
สัญญายังมีหน้ าที่ชาระค่าเช่าส่วนที่ขาดให้ แก่ WHART ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี
ทังนี
้ ้ หาก WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวได้ แล้ ว และ
เกิดกรณี ผ้ ูเช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สัญญาไม่ต้องรั บผิด
ชาระค่าเช่าแทนผู้เช่า อย่างไรก็ดี หากมี การเลิกสัญ ญาเช่าก่อ นครบกาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
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ดังกล่าว อันเนื่องมาจากการตกลงร่ วมกันของผู้เช่าพืน้ ที่และ WHART โดยการเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว
เป็ นไปตามข้ อเสนอของ WHA และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของผู้ให้ สัญญา
ในกรณีเช่นว่านัน้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่เช่าดังกล่าวให้ แก่กองทรั สต์ต่อไป
จนครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว
2. ผู้ให้ สัญญาตกลงว่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน ผู้ให้ สัญญาตกลงจะวางเงินประกันการเช่าและการ
บริ การ เพื่อเป็ นการประกันการชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าอาคารที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าข้ างต้ น โดยเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
3 ปี หรื อเมื่อผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวได้ ในค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราที่
กาหนด เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน WHART จะคืนเงินประกันดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้
สัญญาโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลา 3 ปี หรื อวันที่
ผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่าเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
สาหรับพื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ า A3/2 ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
1. สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า A3/2 ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่ บริ ษัท ยูเซ็น โลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย) (“ผู้เช่าปั จจุบนั ”) ได้ เช่าพื ้นที่อยู่ในปั จจุบนั และจะครบกาหนดอายุการเช่าในเดือน
กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าปั จจุบนั ”) นัน้ กรณี ผ้ ูเช่าปั จจุบนั ไม่ต่ออายุการเช่าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า
ปัจจุบนั หรื ออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ยงั ไม่ชาระค่าเช่านัน้ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลง
จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ในอัตรา 140.00 บาท/
ตร.ม./เดือน จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าปั จจุบนั ชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
2562 รวมถึงชาระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรื อน และที่ดนิ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
พื ้นที่เช่าดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่าผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นผู้เช่า
ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากผู้เช่ า
ปัจจุบนั ต่อสัญญาเช่า หรื อ WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่าสาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่
มีผ้ ูเช่าดังกล่าวได้ โดยมีวนั ที่สิน้ สุดการเช่าภายใต้ สัญญาเช่าฉบับใหม่หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่า 140.00 บาท/ตร.ม./เดือน ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชาระค่าเช่าสาหรับพื น้ ที่อาคาร
คลังสินค้ า A3/2 ให้ แก่ WHART อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าปั จจุบนั หรื อผู้เช่าที่ WHA จัดหามาได้ นัน้
เข้ าทาสัญญาเช่า โดยมีวนั สิ ้นสุดสัญญาเช่าก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ต้อง
ชาระค่าเช่าในอัตราและจนครบระยะเวลาที่กาหนด หรื อในกรณีหากผู้เช่าที่ WHA จัดหามาได้ นนั ้ เข้ าทา
สัญญาเช่า โดยมีอตั ราค่าเช่าต่ากว่าอัตรา 140.00 บาท/ตร.ม./เดือน ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ชาระค่าเช่า
ส่วนที่ขาดให้ แก่ WHART ต่อไปจนครบกาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทังนี
้ ้ หากผู้เช่าปัจจุบนั ต่อสัญญาเช่า หรื อ WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามา
เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ เู ช่าดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้
ผู้ให้ สัญญาไม่ต้องรั บผิดชาระค่าเช่าแทนผู้เช่า อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า อันเนื่ อ งมาจากการตกลงร่ วมกันของผู้เช่าพื น้ ที่อ าคารและ WHART โดยการเลิก
สัญ ญาเช่าดัง กล่ า วเป็ นไปตามข้ อ เสนอของ WHA และ WHART ตกลงยินยอมเลิ กสัญ ญาเช่ า ตาม
ข้ อ เสนอของผู้ให้ สัญ ญา ในกรณี เช่นว่า นัน้ ผู้ให้ สัญ ญายังมี หน้ า ที่ต้อ งช าระค่า เช่ าส าหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ า
ดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ตอ่ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ครบกาหนดอายุการเช่า ผู้ให้ สญ
ั ญา
ตกลงจะวางเงินประกันการเช่าและการบริ การ เพื่อเป็ นการประกันการชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าอาคาร A3/2
ที่ ยั ง ไม่ มี ผ้ ู เช่ า หรื ออยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาเพื่ อ ต่ อ อายุ ก ารเช่ า โดยเมื่ อ WHA ในฐานะผู้ บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่าเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวได้ ในอัตราไม่ต่ากว่า 140.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาที่เหลือหลังจากครบกาหนดอายุสัญญา
เช่าปั จจุบนั จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 WHART จะคืนเงินประกันดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 หรื อวันที่ WHA สามารถ
จัดหาผู้เช่าเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
สาหรับพื ้นที่เช่าส่วนหลังคาโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
1. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่าหากในช่วงระยะเวลา 25 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (“ระยะเวลารับประกัน
การชาระค่าเช่าหลังคา”) พื ้นที่หลังคาในโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บาง
นา-ตราด กม. 23 ยังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคา
ส่วนที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าให้ แก่กองทรั สต์ตลอดระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคาในอัตราค่าเช่า 3
บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
2. ในระหว่างระยะเวลารั บประกันการชาระค่าเช่าหลังคา กองทรั สต์จะให้ สิทธิแก่ผ้ ูให้ สัญญา และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA เช่าหลังคาได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับ
แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารับชาระค่าเช่าหลังคา
ให้ แ ก่กองทรั สต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อ ไม่ ต่ า กว่าอัตราค่าเช่ า ที่มีผ้ ูเช่ ารายอื่ นเสนอมาให้ แ ก่
กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)
3. เมื่อผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลา
และราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของผู้ให้ สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ
เป็ นอันสิ ้นสุดลง และผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลังคา
และหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA
4. ในช่วงระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา หาก WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถ
จัดหาผู้เช่ามาเช่าพื น้ ที่หลังคาดังกล่าวได้ โดยมี ร ะยะเวลาการเช่าไม่น้อ ยกว่าระยะเวลาที่เหลือของ
ระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ไม่
ด้ อยไปกว่าอัตราข้ างต้ นแล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาส่วนที่ WHA สามารถ
จัดหาผู้เช่าได้ แล้ วให้ แก่ WHART อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่ WHA จัดหามาได้ นนั ้ เข้ าทาสัญญา
เช่าพื ้นที่หลังคา โดยมีอตั ราค่าเช่าต่ากว่าที่ได้ ตกลงกันไว้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าส่วนที่
ขาดสาหรับพืน้ ที่เช่าดังกล่าวให้ แก่ WHART ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่า
หลังคา
5. หาก WHA ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ เู ช่า
ดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชาระค่าเช่าแทนผู้
เช่าดังกล่าว
6. ทัง้ นี ้ หาก WHA ในฐานะผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ สนอให้ มี ก ารเลิ ก สัญ ญาเช่ า ก่ อ นครบก าหนด
ระยะเวลารั บประกันการชาระค่าเช่าหลังคา (ด้ วยเหตุผลอื่ นนอกเหนือจากกรณี ที่มีเหตุผิดนัดหรื อ ไม่
สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ) และ WHART ตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้ อเสนอของ
WHA ในกรณีดงั กล่าวนัน้ ผู้ให้ สญ
ั ญายังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่เช่าดังกล่าวให้ แก่ WHART
ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา
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(2.3)

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์ สินที่ WHART จะเข้ า
ลงทุนเพิ่มเติม

คูส่ ญ
ั ญา

ระยะเวลา
การจ้ าง
บริ หาร
การต่อ
ระยะเวลา
การจ้ าง
บริ หาร
ค่าจ้ าง
บริ หาร
ทรัพย์สิน

การบริ หาร
จัดการ

: ▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“WHAREM” หรื อ “ผู้จดั การกองทรัสต์”)
▪ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์”)
▪ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข อง ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“WHART” หรื อ “กองทรัสต์”)
: ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงว่าจะบริ หารจัดการพืน้ ที่และอาคารให้ กับ WHART และให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า
โดยมีกาหนดระยะเวลาทังสิ
้ ้น 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้ นี ้ โดยตลอด
ระยะเวลาการจ้ างบริ หาร ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะมี ก ารพิ จ ารณาผลการด าเนิ น งาน ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาหนด (“ระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรก”)
: กรณี WHART ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
ระหว่างผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ แ ละ WHART นัน้ คู่สัญ ญาตกลงต่อ อายุสัญ ญาฉบับนี อ้ อกไปเท่ า กับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ โดยตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารที่ต่ออายุนี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์จะมี การ
พิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาหนด
: ▪ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อ ปี ข องมูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ข อง WHART (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญา
ก่อตังทรั
้ สต์ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) และ
▪ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุ งอาคาร และการก่อสร้ าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง กรณี WHAREM มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิ
ได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
: ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะดูแลบริ หารจัดการทรัพย์สิน ในการนาทรัพย์ออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า และเป็ น
ผู้ดาเนินการติดต่อประสานงานระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าพื ้นที่ รวมทังรั้ บผิดชอบและนาส่งภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อภาษี บารุ งท้ องถิ่นในทรั พย์สินที่บริ หารจัดการ รวมทังด
้ าเนินการจัด หาบริ ษัท
ประกันภัยและชาระเบี ้ยประกันภัย (ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เอง)
สาหรั บการทากรมธรรม์ ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรั พย์สิน (All Risk Insurance) จะมีวงเงินประกันภัย ที่
เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรั พย์สินในกรณีที่ทรั พย์สินดังกล่าวชารุ ดเสียหาย (Full Replacement
Cost) และจัดให้ มีประกันภัยความรั บผิดต่อ บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) แทน WHART
และผู้ให้ ก้ ขู อง WHART (ถ้ ามี) เป็ นผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
กู้ยืมเงิน และสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้ อง (เว้ นแต่กรณีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public
Liability Insurance)) ตามกรมธรรม์ภายในวงเงินประกันภัยที่ WHART กาหนด

อย่างไรก็ดี หากการทากรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินในปี ใด มีเบี ้ยประกันที่สงู กว่าปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอให้ ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ และทรัสตีพิจารณาเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อน โดย
เมื่ อ ทรั สตีได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะถื อ ว่าค่าเบีย้ ประกันเฉพาะจ านวนที่เพิ่มขึน้ เป็ นค่าใช้ จ่ า ยของ
WHART
ค่าใช้ จ่าย : WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบารุ งรักษาทรัพย์สินทุกประเภท เว้ นแต่
ในการดูแล
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้รับภาระ
ทรัพย์สิน
o ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด
o การดูแลรักษาสวนและภูมิทศั น์
o การรักษาความปลอดภัยในโครงการ
o การดูแลบารุ งรักษาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายในอาคาร (เฉพาะที่ไม่มีผ้ เู ช่า) และภายนอกอาคาร
o การว่าจ้ างช่าง วิศวกรประจาโครงการ ผู้จดั การหรื อผู้ดแู ลโครงการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
o ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษี บารุ งท้ องที่ รวมตลอดถึงภาษี ป้าย ภาษี อื่นๆ หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจ
เรี ยกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้ วยหรื อที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ในทรั พย์สินที่ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ในส่วนที่มิได้ มีข้อสัญญากาหนดให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบ
o ค่าบารุ งสาธารณูปโภคส่วนกลาง
การ
: 1. ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตลอดระยะเวลาสัญญาที่ได้ ต่ออายุ (ถ้ ามี)
พิจารณา
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจในการพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในรอบระยะเวลา
ผลการ
ทุกๆ 3 ปี จากวันที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินครัง้ นี ้
ดาเนินงาน
2. ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี ้ โดยแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าเป็ น
ของ
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่า
ผู้บริ หาร
(ก) รายได้ จากการดาเนินงานของทรัพย์สินโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงาน
อสังหาริ ม
ตามรอบที่กาหนด ต่ากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการดาเนินงานใน 1 ปี แรกนับตังแต่
้ วนั ที่
ทรัพย์
WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์สินหลักครั ง้ นี ้ หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการ
ด าเนิ น งานโดยเฉลี่ ย ตามแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติจ าก WHART ในแต่ละปี
สาหรับช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานตามรอบที่กาหนดในข้ อ 1. แล้ วแต่จานวนใด
จานวนหนึง่ ตาม (1) หรื อ (2) ที่สงู กว่า และ
(ข) รายได้ จากการดาเนินงานของโครงการโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามรอบที่กาหนดข้ างต้ นนัน้ รวมกับระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ครบกาหนดเวลาตามรอบที่กาหนด
ข้ างต้ นนัน้ (ซึง่ เป็ นระยะเวลาสาหรับการแก้ ไขเหตุการณ์ตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น) ยังคงต่ากว่า (1) ร้ อย
ละ 60 ของรายได้ จากการดาเนินงานใน 1 ปี แรกนับตังแต่
้ วนั ที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครั ง้ นี ้ หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จากการด าเนิ นงานโดยเฉลี่ ยตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ที่ได้ รับอนุมัติจาก WHART ในแต่ละปี สาหรั บช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดาเนินงานตามรอบที่กาหนดในข้ อ 1. แล้ วแต่จานวนใดจานวนหนึง่ ตาม (1) หรื อ (2) ที่สงู กว่า
การขัดแย้ ง : ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรทันที ในกรณี ที่
ทางผล
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสั งหาริ มทรั พย์ภายใต้ ข้อ ตกลง
ประโยชน์
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และหากทรั สตีพิจารณาแล้ วเห็นว่ากรณี ดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิ ด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ WHART ทรัสตีและ/หรื อผู้จดั การกองทรั สต์
จะแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรทันที ซึง่ คู่สญ
ั ญาตกลงที่จะร่ วมกันหารื อโดย
สุจริ ตและยุตธิ รรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
การสิ ้นสุด : สัญ ญาฉบับนี อ้ าจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ดังต่อ ไปนี ้ ทัง้ นี ้ ให้
ของสัญญา
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามที่กาหนดไว้
ภายใต้ สัญ ญาตกลงกระท าการที่ จ ะได้ ลงนามกัน ต่อ ไป ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ในการเพิ่ มทุ น ครั ง้ นี ้ หรื อ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กระทาการหรื อละเว้ นการกระทาการอันเป็ นการผิดสัญญา โดยถือเป็ นเหตุให้
ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญา
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรั พย์เด็ดขาด ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขัน้ ตอนการเลิ ก
บริ ษัท การชาระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการชาระหนี ห้ รื อปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ค) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์เปลี่ยนแปลงผู้บริ หารในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี ้
(ง) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่ปฏิ บัติหน้ า ที่ต ามที่ก าหนดในสัญ ญาฉบับนี ใ้ นส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การเงินของ WHART โดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(จ) ผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด หรื อเรื่ องการขาดคุณสมบัติ
(ฉ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทาการหรื อละเว้ นกระทาการอันเป็ นเหตุให้ ขาดความน่าเชื่อถือในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญานี ้
3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จดั การกองทรัสต์ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอน
้
การเลิกบริ ษัท การชาระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ตอ่ ศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่บริ หารจัดการกองทรั สต์ตามที่กาหนดในสัญ ญาก่อ ตัง้ ทรั สต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูล หรื อหนังสือชีช้ วนอันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ WHART หรื อ
ทรั พ ย์ สิ น ของ WHART อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ จนอาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
4. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีสิทธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีการเลิกกองทรัสต์
(ข) ทรัพย์สินของ WHART ที่ลงทุนครัง้ นีถ้ ูกทาลายทังหมดหรื
้
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ
และกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ WHART ดังกล่าวอีกต่อไป
(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอันทาให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
(ง) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาหรื อ ปฏิ บัติห น้ าที่
ดังกล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ WHART หรื อ
ทรัพย์สินของ WHART และคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดาเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90
วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อนึ่ง ข้ อสัญญานี ้
ไม่ใช้ บงั คับกับกรณีการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 2 (ง) ข้ างต้ น
(จ) ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดาเนินการขายทรัพย์สินของ WHART ทังหมดแก่
้
ผ้ เู ช่าเพียงรายเดียวในคราว
เดียว
ทังนี
้ ้ กรณี WHAREM ไม่ได้ เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ไม่ว่าเพราะสาเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิและหน้ า ที่ใ น
ฐานะผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ต่อ ไปตามสัญ ญานี ้ และทรั สตีมีสิทธิ ที่จะแต่ง ตัง้ บุค คลอื่ นเป็ นผู้จัด การ
กองทรั สต์แทนในระหว่างที่ทรั สตียังไม่ได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าทาหน้ าที่ โดยทรั สตีจะมีสิทธิและหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์จนกว่าจะแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่
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(3)

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อเสนอเงินกู้ยมื ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา

วัตถุ
ประสงค์
เงินกู้ยืม
วงเงินกู้

อัตรา
ดอกเบี ้ย

ค่าธรรม
เนียมเกี่ยว
กับการ
จัดหาเงินกู้
วันครบ
กาหนด
สัญญา
เงินกู้

การชาระ
คืนเงินกู้
การชาระ
ดอกเบี ้ย
เงื่อนไขการ
ชาระหนี ้
ก่อนครบ
กาหนด
ข้ อปฏิบตั ิ
ทางการเงิน
หลัก

: ▪ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ”ู )
▪ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“WHART”) กระทาในนามของ WHART (“ผู้ก้ ”ู )
: ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินที่จะลงทุน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ WHART

: วงเงินกู้ที่ 1 : วงเงินกู้ จานวนไม่เกิน 1,750 ล้ านบาท เพื่อใช้ สาหรับการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม
วงเงินกู้ที่ 2 : วงเงินกู้ จานวนไม่เกิน 1,750 ล้ านบาท เพื่อใช้ สาหรับการชาระคืนเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่ 1
วงเงินกู้ที่ 3 : ตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพื่อใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงินค่ามัดจาค่าเช่า
และค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุน
: o อัตราดอกเบี ้ยต่อปี รวมไม่เกิน MLR* – ร้ อยละ 1.50
หมายเหตุ * อัตราดอกเบี ้ยต่อปี รวมไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยสาหรั บลูกค้ ารายใหญ่ชนั ้ ดีประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) คือ ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ้ยสาหรับเงินกู้ของลูกค้ า
รายใหญ่ชนดี
ั ้ ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (2) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ(4) ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
: เป็ นไปตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน

: วงเงินกู้ที่ 1 : ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ที่ 1 ครัง้ แรก โดยระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ต้องไม่เกิน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ที่ 2 : ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ที่ 2 ครั ง้ แรก โดยสามารถเบิกเงินกู้ได้ ณ วันครบ
กาหนดวงเงินกู้ที่ 1
วงเงินกู้ที่ 3 : รวมไม่เกิน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินแต่ละฉบับ โดยระยะเวลาที่ผ้ กู ้ จู ะเบิกใช้
เงินกู้ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ ซึง่ ผู้ให้ ก้ จู ะพิจารณาทบทวนระยะเวลาดังกล่าวทุกปี
ทังนี
้ ้ วันครบกาหนดเงินกู้ของวงเงินกู้ระยะสันจะต้
้ องไม่เกินวันครบกาหนดอายุเงินกู้ของวงเงินกู้ที่ 2
: วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 : ชาระคืนทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดสัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ที่ 3 : ชาระคืนในจานวนเท่ากับเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การที่ได้ รับชาระจากผู้เช่ารายใหม่ และ
ยอดเงินกู้คงค้ างส่วนที่เหลือ ให้ ชาระทังจ
้ านวน ณ วันครบกาหนดอายุตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
: รายเดือน
: ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากชาระหนี ้ก่อนครบกาหนดตรงกับวันชาระดอกเบี ้ย

:

o ผู้ก้ จู ะต้ องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ไม่เกิน
ร้ อยละ 35
o ผู้ก้ ูจะต้ องดารงสถานะอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรจากการดาเนินงาน (The Funded
Interest-Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เท่า
ข้ อตกลงอื่น : ผู้ก้ ตู กลงจะไม่ดาเนินการใดๆ ดังนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
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ของผู้ก้ ู

เงื่อนไขอื่น

o ก่อหนี ้ที่มีดอกเบี ้ยหรื อก่อหนี ้กับสถาบันการเงินอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืน
หนี ้เงินกู้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู หรื อส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
o ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรั พย์สินที่ลงทุน เว้ นแต่ทรัพย์สินอื่นในอนาคตของกองทรัสต์ หรื อเป็ นทาง
การค้ าปกติของกองทรัสต์
o ในกรณีที่ผ้ กู ้ จู ะทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี จะต้ องได้ รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู ยกเว้ น กรณีอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน
10 ปี ที่มีอตั ราค่าเช่าและบริ การเฉลี่ยรายเดือนของสัญญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าวสูงกว่าอัต รา
ค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี่ยรายเดือนของสัญญาก่อ นหน้ า และไม่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ เงิน
ประกันการเช่าและการบริ การตามปกติของสัญญาไม่ถือเป็ นค่าเช่าล่วงหน้ า
o ผู้ก้ ตู ้ องคงผู้ก้ ตู ้ องดารงอันดับความน่าเชื่อถือจากทริ สเรทติ ้งไม่ต่ากว่า A/Stable
: WHA หรื อบริ ษัทในกลุ่ม WHA ต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของ WHART สาหรั บทรั พย์ สิน
กลุ่ม WHA ที่จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้

1.1.3 มูลค่ าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน และแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทารายการ
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA จานวน 4 รายการ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ มีมลู ค่าลงทุนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท
(ประกอบด้ วย ค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง) รวมทังการให้
้
สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 50.00 ล้ านบาท (ซึง่ จะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณามูลค่า
ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้จากอัตราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้ รับจากรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย ทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) และบริ ษัท เซ้ าท์ อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (“SEAI”) ซึ่งได้ ทาการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ณ วันทีค่ าดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลด
กระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow) โดยมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคา
ประเมินต่าสุดที่ได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ เกินร้ อยละ 10.00
เปรียบเทียบมูลค่ าที่ WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA
กับมูลค่ าราคาประเมินทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทรัพย์ สินของ WHA
1 โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
2 โครงการ WHA-KPN
ถนนบางนา-ตราด กม. 23
3 โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
4 โครงการ DSG HSIL สระบุรี
รวม

ราคาประเมินทรั พย์ สิน ณ วันที่คาดว่ า
WHART เข้ าลงทุน (วันที่ 1 ม.ค. 62)
(ล้ านบาท)
GRAND
SEAI
2,198.00
2,234.00
863.00
835.60
735.00
462.00
4,258.00

656.30
450.00
4,175.90

ราคาประเมิน
ต่าสุด
(ล้ านบาท)
2,198.00
835.60

มูลค่ าที่ WHART
จะเข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)
ไม่เกิน 4,464.50
(สูงกว่าราคาประเมิน
ต่าสุดร้ อยละ 7.84)

656.30
450.00
4,139.90
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WHART จะชาระเงินค่าทรัพย์สินให้ แก่ WHA ทังจ
้ านวนในวันที่ WHA จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า
ช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมให้ แก่ WHART ซึ่ง WHART จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการ
เข้ าทารายการในครัง้ นี ้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรั พย์สินเพิ่มเติมบรรลุผลสาเร็ จ เช่น WHART ได้ รับอนุมตั ิจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุน และเจ้ าของทรัพย์สนิ ดาเนินการให้ ทรัพย์สนิ พร้ อมสาหรับการลงทุน เป็ นต้ น
สาหรับแหล่งเงินทุนของ WHART ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการออกเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ WHART จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้
จัดจาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทา
โดยผู้ประเมินมูลค่า ทรั พย์ สิน อิสระที่ได้ รั บความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาด
ทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนัก
ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
2) การกู้ยืมเงินระยะสัน/ระยะยาวในวงเงิ
้
นกู้ ไม่เกิ น 1,780.00 ล้ านบาท ซึ่งอาจจะกู้ยืมจากบริ ษัทหลักทรั พย์ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกัน ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี
3) เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จานวนประมาณ 45.00 ล้ านบาท
สาหรับการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ WHA จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) จาก WHART ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ได้ มอบหมายให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิได้ มาจาก
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้ าง
โดยค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว คานวณโดยอ้ างอิงจากการประมาณค่าใช้ จ่ายที่เกิด ขึ ้นจริ งของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์รวมกับกรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อ
ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ (NAV) ซึ่ ง WHAREM ได้ ท าการเปรี ย บเที ย บอั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ที่จะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์ และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ
WHART ในปั จจุบนั แล้ ว เห็นว่า อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์ สินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ ใช้ เกณฑ์การคิดคานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการ
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คานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ของ
WHART โดยประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับกรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ
3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะใช้ กระแสเงินสดจากดาเนินงานสาหรับ ชาระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแก่ WHA ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับลงนามที่จะจัดทาขึ ้นต่อไป
ภายหลัง WHART ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA
1.1.4 ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อมูลสินทรัพย์ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ก) โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 345 หมู่ ที่ 5 ถนนพหลโยธิ น (ทล.1) ต าบลบ่ อ ตาโล่ อ าเภอวั ง น้ อย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา
รายละเอียด : 1) กรรมสิทธิ์ ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนื ้อที่ตามโฉนด
สินทรัพย์
รวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 จานวน
1 หลัง (แบ่งเป็ นอาคารเฟส 1 และเฟส 2) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61
ตารางเมตร โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ้
อาคาร
เฟส 1
เฟส 2

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด
รวม

ถนนทางเข้ า
โครงการ

สถานะของ
สินทรัพย์

บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
57,690.61
28,533.00
86,223.61
11.885 ไร่

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า
5 มกราคม 2571
14 ตลุาคม 2569
5 มกราคม 2571

3) กรรมสิทธิ์ใน เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ
Central-WHA วังน้ อย 63
: ▪ อาคารคลังสินค้ าแบ่งออกเป็ นอาคารเฟส 1 และอาคารเฟส 2 ซึ่งภายในอาคารคลังสินค้ า
ประกอบด้ วย พื ้นที่คลังสินค้ า สานักงาน ห้ องขนส่ง และห้ องเครื่ อง พร้ อมงานระบบประกอบ
อาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารเฟส 1 และเฟส 2 ประมาณ 4 ปี และ 2 ปี
ตามลาดับ
▪ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ขนาด 10 ช่องจราจร กว้ างประมาณ
32.00 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 80.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
และถนนเลียบคลองชลประทาน ขนาด 2 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 20.00 เมตร (รวมเขต
คลองชลประทาน) สิทธิการใช้ การใช้ ทางเป็ นสาธารณประโยชน์
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ข้ อกาหนด/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน

▪ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน มีผ้ เู ช่า
ร้ อยละ 100.00
: ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ “สีเขียว” ซึ่งถูกกาหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม”
ปั จจุบันบริ เวณที่ตงั ้ ของทรั พย์ สินมี โครงการพัฒนาของรั ฐ ได้ แก่ โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา หรื อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข M6 ปั จ จุบัน ลงนามสัญ ญาก่อ สร้ างครบถ้ วนแล้ ว โดยมี ค วามก้ าวหน้ า ของงาน
ก่อสร้ างโยธาแล้ วประมาณร้ อยละ 24 และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2563
: ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ์ของ Central WHA Alliance
: ▪ ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชื่อที่ปรากฎในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
▪ ที่ ดิ น 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) ติ ด จ านองเป็ น หลัก ประกัน กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) *

หมายเหตุ * ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปลดจานองก่อนการเข้ าลงทุนของ WHART โดยถือเป็ นหนึง่ ในเงื่อนไขของการเข้ าลงทุน
ในครัง้ นี ้

รูปภาพที่ 1 อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63

ข) โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7 และ 333/8 หมู่ที่ 3 ซอยเสาธง
กลาง-จรเข้ ใหญ่ ถนนเทพรั ต น (ทล.34) ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
รายละเอียด : 1) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดนิ รวม 3
สินทรัพย์
โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944) เนื อ้ ที่ เ ช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน มี
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กาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้
วันที่ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
2) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
จานวน 2 หลัง (แบ่งเป็ นอาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย 3 คูหา) และอาคาร B
จานวน 1 หลัง) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607.00 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่า
หลังคาประมาณ 26,112.00 ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการเช่าสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม
2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1
มกราคม 2562) โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ้
อาคาร
A1/1, A1/2,
A1/3 (ส่วน A)
A1/1, A1/2,
A1/3 (ส่วน B)
A2/2, A3/1
A3/2
B
Rack
หลังคา

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริ ษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จากัด

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

8,417.00

31 มีนาคม 2567

7,441.00

31 มีนาคม 2567

8,941.00
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
4,905.00
จากัด
9,903.00
บริ ษัท ชนินทร์ ลิฟวิง่ จากัด
รวม
39,607.00
บริ ษัท ชนินทร์ ลิฟวิง่ จากัด
7,362 อัน
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
26,112.00

15 กรกฎาคม 2562 1
30 มิถนุายน 2565
30 มิถนุายน 2565
-2

หมายเหตุ - WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สิ น) ตกลงจะช าระค่าเช่ าให้ แก่
WHART สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า และสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ า
ลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมี ผ้ ูเช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทา
กับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน) ต่อไป
1
กรณีภายหลังครบกาหนดอายุการเช่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้เช่าอาคาร A3/2 ไม่
เช่าอาคารดังกล่าวต่อ หรื ออยู่ระหว่างเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาเช่า แต่ผ้ เู ช่ายัง
ไม่ ช าระค่า เช่ า WHA และ WHA KPN Alliance จะช าระค่าเช่ าส าหรั บช่ วงระยะเวลา
หลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่
กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการ
ที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน) ต่อไป
2
WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรั พย์สิน) ตกลงจะชาระค่าเช่าส าหรั บ
หลังคาที่ไม่มีผ้ ูเช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วันที่ WHART เข้ าลงทุน ตาม
เงื่อนไขของสัญญาตกลงกระทาการระหว่าง WHART กับ WHA และ WHA KPN Alliance
เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่
น้ อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของ 25 ปี นอกจากนี ้ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ WHA
KPN Alliance และ/หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่ าวได้
ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าและอัตราค่าเช่าไม่ต่ากว่าที่ WHA และ WHA KPN
Alliance ชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตรา
ค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่ WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดสูงกว่า
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สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกาหนด/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

:

กรรมสิทธิ์

:

ภาระผูกพัน

:

3) กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ
WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ้นที่คลังสินค้ า สานักงาน ห้ องขนส่ง และห้ องเครื่ อง
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร A และอาคาร B
ประมาณ 2 ปี และ 1 ปี ตามลาดับ
▪ ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนเทพรั ตน (ทล.34) ขนาด 12 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 80.00
เมตร สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนสายรอง ได้ แก่ ซอยเสาธงกลาง-จรเข้
ใหญ่ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 6.00 เมตรรวมไหล่ทาง เขตทางกว้ างประมาณ
8.00 เมตร สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนน
ภายในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ขนาด 2 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 8.00
เมตร เป็ นทางส่วนบุคคล ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า ได้ แก่ WHA KPN Alliance ซึง่
ไม่มีปัญหาด้ านทางเข้ า-ออก เนื่องจากเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงรวม 3
โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21944) กาหนด 30 ปี ลงวันที่ 3 มกราคม 2558 ทังนี
้ ้
WHA KPN Alliance จะด าเนิ น การให้ เจ้ าของที่ ดิ น ที่ เ ช่ า จดทะเบี ย นภาระติ ด พั น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ให้ WHART เป็ นผู้รับประโยชน์ในทางเข้ าออกเพื่อให้ WHART สามารถใช้
ประโยชน์ในทางเข้ าออกดังกล่าวได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA KPN Alliance ต่อไป
▪ โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ปั จ จุบัน มี ผ้ ูเ ช่ า พื น้ ที่ อ าคารคลังสิน ค้ าและ
สานักงาน ร้ อยละ 77.43 และพื ้นที่หลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ “สีม่วง” ซึ่งถูกกาหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า”
ปั จจุบนั บริ เวณที่ตงของทรั
ั้
พย์สินมีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างสะพานข้ าม
แม่น ้าเจ้ าพระยา-ท่าจีน เชื่อมต่อถนนพระราม 2 ถึงถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ และโครงการ
ก่อสร้ างถนนสายร่ วมพัฒนา - ทล.34 ปั จจุบนั ออยู่ระหว่างการก่อสร้ างและจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณ ปี 2562
▪ ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด
▪ สิง่ ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ์ของ WHA KPN Alliance
▪ ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชื่อที่ปรากฎในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น
▪ ติ ด สัญ ญาเช่าที่ ดิน รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21946) ก าหนด 30 ปี
ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (เจ้ าของที่ดิน) กับบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ผู้
เช่ า ) โดยมี อ ายุสัญ ญาคงเหลื อ ณ วัน ที่ WHART คาดว่ า จะเข้ า ลงทุน (ภายในวัน ที่ 1
มกราคม 2562) ประมาณ 25 ปี
▪ ติดสัญญาเช่าช่วงที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943, และ 21946) กาหนด 30 ปี
ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ผู้ให้ เช่าช่วง) กับ WHA KPN Alliance (ผู้เช่าช่วง) โดย
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มีอายุสญ
ั ญาคงเหลือ ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562)
ประมาณ 25 ปี
▪ ติ ด สัญ ญาแบ่ ง เช่ า ที่ ดิ น 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21944) ก าหนด 30 ปี ระหว่ า งบริ ษั ท
ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (ผู้ให้ เช่า) กับบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ผู้เช่า) โดยมีอายุสญ
ั ญา
คงเหลือ ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562) ประมาณ 25
ปี
▪ ติดสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21944) กาหนด 30 ปี ระหว่างบริ ษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จากัด (ผู้ให้ เช่าช่วง) กับ WHA KPN Alliance (ผู้เช่าช่วง) โดยมีอายุสญ
ั ญา
คงเหลือ ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562) ประมาณ 25
ปี
รูปภาพที่ 2 อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23

ค) โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 8/5, 8/6, 8/7 หมูท่ ี่ 3 ถนนพระรามที่ 2 (ทล.35) ตาบลบางกระเจ้ า อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด : 1) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนื ้อที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1
สินทรัพย์
งาน 50 ตารางวา กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART ลงทุน (ภายในวันที่
1 มกราคม 2562) พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
2) สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ WHA พระราม 2 กม.
35 จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 4,858.00 ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ 9,100.00 ตาราง
เมตร กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่
ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ้
อาคาร
A
ลานจอดรถ

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด
รวม
บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
14,084.00
14,084.00
4,858.00

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า
30 กันยายน 2568
30 กันยายน 2568
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Rack
หลังคา

อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

2,484 อัน
9,100.00

30 กันยายน 2568
-1

หมายเหตุ - ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพืน้ ที่แล้ ว แต่
อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุนมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า และสานักงานที่ยงั มี
ผู้เช่าไม่ครบเต็มจานวนพืน้ ที่ ในการนี ้ WHA ตกลงจะชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART สาหรั บ
พืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยังไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่
วันที่ WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมี ผ้ ูเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่ อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
1
WHA ตกลงจะชาระค่าเช่าสาหรับหลังคาที่ไม่มีผ้ ูเช่าให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี นับแต่
วันที่ WHART เข้ าลงทุน ตามเงื่อนไขของสัญญาตกลงกระทาการระหว่าง WHART กับ WHA
เว้ นแต่ในช่วงเวลา 25 ปี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่
น้ อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของ 25 ปี นอกจากนี ้ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าและอัตราค่าเช่าไม่ต่ากว่าที่ WHA ชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART ณ ขณะนันๆ
้ และ
เท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่ WHART (ถ้ ามี)

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกาหนด/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
กรรมสิทธิ์

:

ภาระผูกพัน

:
:

3) กรรมสิทธิ์ใน เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ
WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ้นที่ห้องเย็น สานักงาน ห้ องขนส่ง และห้ องเครื่ อง
พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคาร 3 ปี
▪ ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนสายธนบุรี -ปากท่อ (ทล.35) ขนาด 8 ช่องจราจร กว้ างประมาณ
40.00 เมตรรวม เขตทางกว้ างประมาณ 70.00 เมตร สิ ท ธิ การใช้ ทางเป็ นทาง
สาธารณประโยชน์ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สนิ ได้ แก่ ถนนภายในโครงการ WHA พระราม 2 กม.
35 กว้ างประมาณ 7.00 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 20.00 เมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้ แก่
WHA ซึ่งไม่มีปัญหาด้ านทางเข้ า-ออก เนื่องจากเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์เดียวกันกับทรัพย์สนิ
ทั ง้ นี ้ WHA จะด าเนิ น การให้ WHART เป็ นผู้ รั บผลประโยชน์ ใ นภาระติ ด พั น ใน
อสังหาริ มทรัพย์บนที่ดินทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นทางเข้ าออกระหว่างทรัพย์สนิ สูท่ างสาธารณะ เพื่อให้
WHART สามารถใช้ ประโยชน์ในทางเข้ าออกดังกล่าวได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทังนี
้ ้
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
▪ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน ร้ อย
ละ 100.00 และพื ้นที่หลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ “สีชมพู”* ซึง่ ถูกกาหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชุมชน” ปั จจุบนั บริ เวณที่ตงั ้
ของทรัพย์สินมีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่น ้าเจ้ าพระยา-ท่า
จีน เชื่อมต่อถนนพระราม 2 ถึงถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ์ของ WHA
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชื่อที่ปรากฎในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

หมายเหตุ * โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ได้ ขออนุญาตก่อสร้ างในปี 2557 ซึ่งใบขออนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว ระบุ ว่า
สินทรัพย์ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ “สีม่วง” ซึง่ ถูกกาหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ “ประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินค้ า”
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รูปภาพที่ 3 อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35

ง) โครงการ DSG HSIL สระบุรี
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 39 ซอย S6 หมู่ที่ 1 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ถนนหนองปลา
กระดี่ ตาบลบัวลอย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : 1) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่
สินทรัพย์
2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ DSG HSIL สระบุรี จานวน
1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620.00 ตารางเมตร และพื ้นที่ลานจอดรถ
ประมาณ 8,964.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าดังนี ้
อาคาร
เฟส 1
ลานจอดรถ

ผู้เช่ าปั จจุบัน

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

บริ ษั ท ดี เ อสจี อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล
16,620.00
(ประเทศไทย) จากัด
16,620.00
รวม
บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
8,964.00
(ประเทศไทย) จากัด

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า
28 ธันวาคม 2570
28 ธันวาคม 2570

หมายเหตุ - ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานมีผ้ ูเช่าครบเต็มจานวนพื น้ ที่
แล้ ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ ที่อาคารคลังสิ นค้ า
และสานักงานที่ ยังมี ผ้ ูเช่ าไม่ ครบเต็มจ านวนพื น้ ที่ ในการนี ้ WHAVH (ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สิน) ตกลงจะชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และ
สานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะ
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มี ผ้ ูเช่าในช่ วงระยะเวลาดังกล่ าว ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
WHART จะเข้ าทากับ WHAVH (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน) ต่อไป

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกาหนด/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

:

กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน

:
:

3) กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ DSG HSIL สระบุรี
▪ ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พื ้นที่สานักงาน โถงโรงงาน ห้ องควบคุมระบบต่างๆ
และห้ อ งน า้ พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูป โภคโครงการ อายุอ าคาร
ประมาณ 13 ปี
▪ ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน (ด้ านทิศเหนือ) ได้ แก่ ซอย S6 ขนาด 4 ช่องจราจร กว้ างประมาณ
12.00 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 40.00 เมตร สิทธิ การใช้ ทางเป็ นถนนโครงการภายใต้
การจัด สรร ถนนผ่ า นหน้ า ทรั พ ย์ สิ น (ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก) ได้ แ ก่ ถนนหลัก โครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ขนาด 4 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 16.00 เมตร
เขตทางกว้ างประมาณ 44.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นถนนโครงการภายใต้ การจัดสรร
▪ โครงการ DSG HSIL สระบุรี ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน มีผ้ เู ช่า ร้ อยละ
100.00
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ “สีม่วง” ซึ่งถูกกาหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า”
ปั จจุบนั บริ เวณที่ตงของทรั
ั้
พย์สินมีโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรื อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 ซึ่ง
ปั จจุบนั ลงนามสัญญาก่อสร้ างครบถ้ วนแล้ ว และอยู่ ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างงานโยธา โดย
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2563
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ์ของ WHAVH
ติดสัญญาเช่ากับผู้เช่าตามรายชื่อที่ปรากฎในหัวข้ อ “รายละเอียดสินทรัพย์” ข้ างต้ น

รูปภาพที่ 4 อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ DSG HSIL สระบุรี
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1.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ในครัง้ นี ้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของ WHART ที่ม่งุ เน้ นการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน ที่มีความพร้ อมในการก่อให้ เกิดรายได้ และเป็ นทรัพย์สินที่มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA
ดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณเขตจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่สาคัญของประเทศ จะเอื ้อให้ ทรัพย์สิน
ของกลุม่ WHA ดังกล่าวเป็ นที่ต้องการของตลาด โดยทรัพย์สินของกลุม่ WHA มีอตั ราการเช่าพื ้นที่อาคาร (Occupancy Rate)
และอายุสญ
ั ญาคงเหลือเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง นอกจากนี ้ WHA ตกลงว่าจะชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่
ยังไม่มีผ้ เู ช่า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ซึ่งปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่แล้ ว) ให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ
แต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน และชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าหลังคาของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA
พระราม 2 กม. 35 ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน ซึ่งจะทาให้ WHART มีรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การเพิ่มขึ ้นทันทีภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ครัง้ นี ้ รวมถึงช่วยเพิ่มความน่าสนใจของ WHART ให้ แก่
นักลงทุนโดยทัว่ ไป จากการที่ WHART มีขนาดสินทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โดยรวมเพิ่มมากขึ ้น โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปี แรกภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่
WHA สามารถเทียบเคียงได้ กบั ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนเข้ าลงทุน
สาหรับการแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกลุ่ม WHA ที่
WHART จะเข้ าลงทุนในการเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้ จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรั พย์ สิน
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทันทีภายหลังการเข้ าทารายการ ซึ่งอาจช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์
จากการเข้ าทารายการตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ WHA ในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาและให้ บริ การเช่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงาน รวมถึงเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของตนเอง (รวมถึงทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนครัง้ นี ้) ขณะที่อตั ราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข
สาคัญของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่จะเข้ าลงทุนครัง้ นี ้เหมือนกับสัญญาแต่งตัง้
WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้ าลงทุนในครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และ
ครัง้ ที่ 3
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กรณีมีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ ที่
จัดสรรให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิมแล้ วจะไม่เกินร้ อยละ 15
ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง WHART และบุคคลที่
มีความเกี่ยวโยงกับ WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวจะช่วยให้
WHA สามารถปฎิบตั ิตามข้ อตกลงที่จะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ได้ รวมถึงอาจช่วยให้ การออกและเสนขายในครัง้ นี ้มีโอกาสสาเร็ จลุลว่ งได้ มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ นซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรั สตีจะช่วยให้ WHART ได้ มาซึ่งแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA โดยเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตีดงั กล่าวมีเงื่อนไขสาคัญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกับ เงินกู้ยืมของ WHART สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่น (อ้ างอิงตามข้ อมูลที่เปิ ดเผยในสาธารณะ)
1.2.2 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ (การลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรั พย์ สินของกลุ่ม
WHA)
ข้ อดีของการทารายการ
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินที่มีศักยภาพในการสร้ างรายได้
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุน เป็ นทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART
ทัน ที ภายหลัง การเข้ า ลงทุน เนื่ อ งจากทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วมี อัตราการเช่ าพื น้ ที่ อ าคาร (Occupancy Rate) เฉลี่ย 4
โครงการ ณ วันที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนเท่ากับ ร้ อยละ 94.29 (ไม่รวมพื ้นที่เช่าหลังคา) อีกทัง้ WHA และ/หรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สิน ตกลงว่าจะชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA
วังน้ อย 63 ซึ่งปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่แล้ ว) ให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน และชาระ
ค่าเช่าพื ้นที่เช่าหลังคาของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ทีไ่ ม่มีผ้ เู ช่า
เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน โดย WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สิน และหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
WHA สามารถใช้ สิทธิเช่าหลังคาดังกล่าวได้ โดยการใช้ สิทธิเช่าหลังคานัน้ จะต้ องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่
วันที่ WHART เข้ าลงทุน และมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ตกลงจะชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว นอกจากนี ้สาหรับ
พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่ สัญญาเช่าปั จจุบนั จะครบกาหนดอายุการ
เช่าในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัน้ หากผู้เช่าปั จจุบนั ไม่ต่ ออายุการเช่า หรื ออยู่ระหว่างเจรจา WHA และ WHA
KPN Alliance ตกลงจะชาระค่าเช่าให้ WHART จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าปั จจุบนั ชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ การชาระค่าเช่าแทนข้ างต้ นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในร่างสัญญาตกลงกระทาการ
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้) นอกจากนี ้ สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้
มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย ประมาณ
7.51 ปี นับจากวันที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA ตกลงจะชาระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน และระยะเวลาในการต่ออายุการเช่า) และมีข้อได้ เปรี ยบของทรัพย์สนิ และปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น
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o ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ซึ่งตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
(ภายในโครงการเขตประกอบการอุตสหกรรมเหมราชสระบุรี) นัน้ เป็ นอาคารคลังสินค้ าที่มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่และ
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ เ่ ป็ นจานวนมากและอยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิ และ/หรื อท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง อันเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งและกระจาย
สินค้ าที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยข้ อมูลตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าโดยทัว่ ไป ซึ่ง อ้ างอิงข้ อมูลจากงานวิจยั
ตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าที่จดั ทาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2561 ระบุว่าตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าบริ เวณที่ตงของทรั
ั้
พย์ สินของกลุ่ม WHA มีแนวโน้ มการเติบโตค่อนข้ างดี
โดยเฉพาะตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าบริ เวณด้ านเหนือของกรุ งเทพฯ เนื่องจากทาเลจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
สระบุรี ตังอยู
้ ่ใกล้ กรุงเทพฯ และยังเป็ นทาเลที่มีนิคมอุตสหกรรมต่างๆ โดยเป็ นทาเลที่เหมาะสมในการเป็ นแหล่ง
กระจายสินค้ าหลักผ่านถนนพหลโยธิน อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ที่ยงั คงมีอตั ราการเช่าต่าเนื่องจากคลังสินค้ าให้ เช่า
บริ เวณดังกล่าวได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2554
อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่ าคลังสินค้ าให้ เช่ า จาแนกตามจังหวัด ในปี 2560
จังหวัด

อุปทาน
(ตร.ม.)
สมุทรปราการ
1,528,960
ชลบุรี
967,706
ฉะเชิงเทรา
400,254
พระนครศรี อยุธยา
427,922
กรุ งเทพฯ
403,248
ระยอง
211,166
ปทุมธานี
130,340
สระบุรี
42,907
สมุทรสาคร
33,516
ขอนแก่น
139,902
ลาพูน
97,860
รวม
4,383,781
ที่มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ปี 2560
อุปสงค์
(ตร.ม.)
1,411,663
677,149
266,842
336,024
401,166
127,971
129,440
23,181
32,376
130,242
91,980
3,628,034

อัตราการเช่ า
(ร้ อยละ)
92.3
70.0
66.7
78.5
99.5
60.6
99.3
54.0
96.6
93.1
94.0
82.8

o อาคารคลังสินค้ าอยู่ในสภาพดี โดยอาคารคลังสินค้ า 4 ใน 5 อาคาร มีอายุอาคารเพียง 1.5 - 3.3 ปี นอกจากนี ้
ภายในโครงการมีความพร้ อมด้ านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบระบายน า้ ระบบป้องกันไฟไหม้ และดับเพลิง ระบบระบายอากาศ และเส้ นทาง
คมนาคมเพื่อใช้ ในการเข้ าออกทรัพย์สิน รวมทังระบบควบคุ
้
มอุณหภูมิสาหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
ซึ่งเป็ นคลังสินค้ าแบบห้ องเย็น นอกจากนี ้ บริ เวณโดยรอบที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ พบว่า เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนและสิง่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม สนามบิน สถาบันการศึกษา ทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วน
โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ตลาด เป็ นต้ น
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ด้ วยศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ที่กล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน้ ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ม WHA จะส่ง ผลให้ WHART จะมี ร ายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ น้ รวมถึ ง เพิ่ ม ความ
หลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึ่งเป็ นโครงการในทาเลที่ตงใหม่
ั้
สนับสนุนให้ WHART ลดการกระจุกตัวและเพิ่มการกระจายความเสีย่ ง ซึง่ เพิ่มโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรู ปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้น
ของ WHART ในอนาคตอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว (กรณีทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate)
และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที่ WHART วางไว้ )
2.

เพิ่มขนาดสินทรัพย์ และรายได้ ของ WHART เพื่อสร้ างความน่ าสนใจของ WHART ต่ อนักลงทุน
ภายหลังการเข้ าลงทุน WHART จะมีสินทรั พย์และรายได้ เพิ่มขึ ้น โดยมีสินทรั พย์เพิ่มขึ ้นจาก 28,053.44 ล้ านบาท
(อ้ างอิงข้ อมูลงบการเงิ นงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) เป็ นประมาณ 32,517.94 ล้ านบาท และมี
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเพิ่มขึ ้นประมาณ 314.38 ล้ านบาทต่อปี (จากงบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับปี ตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดเตรี ยมโดย WHAREM และ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้ รับอนุญาต) จากสินทรัพย์เดิมที่มีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การประมาณปี ละ
1,337.90 ล้ านบาท อ้ างอิงจากข้ อมูล รายได้ ค่าเช่าและบริ การ 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 2 ปี 2560 – ไตรมาส 1 ปี
2561) ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์และรายได้ ของ WHART จากการเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ อาจมีสว่ นช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่
และความน่าสนใจในการลงทุนต่อนักลงทุน ซึ่งความต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
อาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต

3.

ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในปี แรกภายหลังการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ของกลุ่ม
WHA ที่สามารถเทียบเคียงได้ กับประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมในปั จจุบัน
จากงบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ สาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
(วันที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีจ่ ดั เตรี ยมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชีคือ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด พบว่า ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมครัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยเดิมจะได้ รับอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยในปี แรกที่ 0.79 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งเทียบเคียงได้ กบั อัตราผลตอบแทนก่อนเข้ า ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ที่อตั ราร้ อยละ 0.79 บาทต่อหน่วย โดยมี
รายละเอียดของงบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ดังนี ้
สรุ ปงบกาไรขาดทุนและการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
ที่มีอยู่เดิม
หลังการลงทุนเพิ่ม
รายได้
2,035.34
2,350.07
ค่าใช้ จ่าย*
301.48
341.26
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
253.61
306.03
กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
1,480.25
1,702.78
บวกกลับ: ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
126.10
128.08
หักออก: การชาระคืนเงินต้ นเงินกู้ยืม
(2.70)
(2.70)
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
บวกกลับ: ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
และเงินลดทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและเงินลดทุน**
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการคืนส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

อสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยู่เดิม
38.14

อสังหาริมทรัพย์
หลังการลงทุนเพิ่ม
51.89

1,641.79

1,880.05

1,559.70
1,963.98
0.79

1,786.05
2,249.00***
0.79

หมายเหตุ * ค่าใช้ จ่าย ประกอบด้ วย ค่าเช่าช่วงที่ดิน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
** ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนที่ อตั ราไม่เกินร้ อยละ 95.00 ของเงินสดสุทธิที่สามารถนามา
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ซึง่ คานวณจากกาไรสุทธิที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ปรับปรุ งด้ วย
รายการสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายได้ จากค่า
เช่าและบริ การที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง ค่าเช่าที่ดนิ ที่มิได้ จ่ายเป็ นเงินสดจริ ง ส่วนของดอกเบี ้ยจ่ายที่ไม่ได้ จ่ายเป็ น
เงินสด และกาไรหรื อ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ จากการประเมินมูลค่า
ประจาปี (ถ้ ามี) รวมถึงการชาระคืนเงินต้ นและเงินกู้ยืม และภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
*** จานวนหน่วยทรั สต์ เป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื่อ ใช้ ในการคานวณเท่านัน้ โดยคานวณมาจากราคาทรั พย์สินที่ลงทุน เพิ่ม
จานวน 4,429 ล้ านบาท และราคาหน่วยทรั สต์ที่ 10.10 บาท ราคาและจานวนหน่วยทรั สต์ที่กองทรัสต์ จะเสนอขาย
และราคาทรัพย์ที่จะลงทุนสุดท้ ายอาจมากกว่า น้ อยกว่า หรื อเท่ากับที่ประมาณการนี ้ไว้ ได้

ทังนี
้ ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทบทวนงบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติข้างต้ น
ในส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม แล้ ว ไม่พบเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลอย่างมีนยั สาคัญ อีกทัง้
ประมาณการดังกล่าวสอดคล้ องกับประมาณการที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
4.

เป็ นการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ WHART
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ครัง้ นี ้ โครงการทังหมดเป็
้
นโครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าที่ได้ ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จและจะมีอตั ราการเช่าพื ้นที่อาคารปั จจุบนั เฉลี่ย ของ 4 โครงการ ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนที่ร้อยละ 94.29 (ไม่
รวมพืน้ ที่เช่าหลังคา) อีกทัง้ WHA และ/หรื อเจ้ าของสินทรัพย์ ตกลงว่าจะชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่า อาคารคลังสินค้ าและ
สานักงาน ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี และชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่าหลังคาของโครงการ WHA-KPN
บางนา-ตราด กม. 23 และโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่ยังไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี นัน้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการลงทุนของ WHART ซึ่งกาหนดที่จะมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ ในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์อาจลงทุนได้

5.

ประสิทธิภาพและความต่ อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
ด้ วยประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญของ WHA ในการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมถึงเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของตนเอง
(รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิน ของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงค์ จ ะเข้ า ลงทุน ครั ง้ นี )้ ดัง นัน้ การแต่ง ตัง้ WHA เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ต่อไปใน
อนาคต จะช่ ว ยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ม WHA ได้ ต่ อ เนื่ อ งและมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทารายการตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้ การ
ว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายเดียวในการทาหน้ าที่บริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังหมดอาจมี
้
ความใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต่ากว่าเมื่อเทียบกับการมีผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หลายราย เนื่องจากเกิดการ
ประหยัดต่อขนาดในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาและ/หรื อการซ่อมบารุ งทรัพย์สินให้ อยูใ่ น
สภาพดีพร้ อมต่อการจัดหาประโยชน์ อันเกิดจากจานวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ ้นโดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
บริ เวณใกล้ เคียงกัน (ข้ อดีข้อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณีการแต่งตัง้ WHA
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ปรากฎในข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้)
ข้ อด้ อยและความเสี่ยงของการทารายการ
1. เพิ่มภาระกู้ยมื เงินและภาระดอกเบีย้ กับสถาบันการเงิน
WHART จะมีภาระหนี ้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสูงสุดตามมติ
คณะกรรมการที่ไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 39.87 ของมูลค่าเข้ าลงทุนสูงสุด โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงินสาหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อชาระเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 อีกไม่เกิน 1 ปี รวม
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 ปี เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วน ทังนี
้ ้ WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรื อออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อนาเงินกู้ดงั กล่าวมาชาระหนี ้เงินกู้ข้างต้ นต่อไปได้
2.

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม ที่มิได้ ใช้ สิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3
ตามที่ WHART จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ครัง้ ที่ 2/2561 ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมนัน้ WHAREM จะจัดสรรหน่วยทรัสต์
ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรั สต์ ที่ จะมี การออกและเสนอขายในการเพิ่ มทุนครั ง้ นี ้ เพื่ อเสนอขายให้ กับผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม (Rights Offering) หรื อ เสนอขายแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม
(Preferential Offering) และจะจัดสรรเสนอขายให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย (กรณีได้ รับการอนุมตั ิจาก
ผู้ถือหน่วย) และส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
(Public Offering) ตามที่ เ ห็ น สมควร ทัง้ นี ห้ ากมี ห น่ ว ยทรั สต์ เ หลื อ จากการขายให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่บุคคลทัว่ ไป (Public Offering) จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรหรื อไม่ก็ได้
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เดิมทุกรายใช้ สิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยทรั สต์ใหม่ในการเพิ่มทุนของ WHART ในครั ง้ นี ้ จะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในด้ านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการจัดสรรตาม
สัดส่วนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้
นี ้ ดังนี ้
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ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์ (Control Dilution) จากการเพิ่มทุน
สัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์ ท่ ลี ดลง
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(Control Dilution) (ร้ อยละ)
กรณีที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทังหมดใช้
้
สทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ใหม่
6.61
ในการเพิ่มทุนที่ร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิม่
กรณีที่ 2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทังหมดไม่
้
ได้ ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
13.22
ใหม่ในการเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรั พย์ สินอิ สระที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งในกรณีที่ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต่ากว่าราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
3.

ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่ สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ของกลุ่ ม WHA ที่เข้ าลงทุนได้ ตาม
แผนงานที่วางไว้
กรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ WHA ที่เข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ได้ ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ง
อาจเกิดขึ ้นจากความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น
o การไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่สาหรับทรัพย์สิน ของกลุม่ WHA ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึง่
WHA และ/หรื อเจ้ าของสินทรัพย์ ตกลงเป็ นผู้ชาระค่าเช่าแทน เป็ นระยะเวลาเช่า 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ า
และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) ซึง่ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่
ยังไม่มีผ้ เู ช่าในปั จจุบนั (เฉพาะอาคารคลังสินค้ า) มีสดั ส่วนร้ อยละ 5.71 ของพื ้นที่เช่าคลังสินค้ าทังหมดของกลุ
้
ม่
WHA ที่จะเข้ าลงทุนครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ อาคารคลังสินค้ า A3/2 ในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ที่
WHA และ/หรื อเจ้ าของสินทรัพย์ ตกลงเป็ นผู้ชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART ภายหลังสัญญาเช่าปั จจุบนั สิ ้นสุดลง
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าปั จจุบนั ตกลงต่ออายุการเช่าและชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี)
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ พื ้นที่ของอาคารดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.03 ของพื ้นที่เช่าคลังสินค้ า
ทังหมดของกลุ
้
ม่ WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนครัง้ นี ้
o ผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และ WHART ไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ ซึ่งจะส่งผลให้
อัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากสัญญาเช่าคลังสินค้ าทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA ที่มีอยู่ในปั จจุบนั พบว่ามีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย 7.51 ปี นับจากวันที่คาดว่า WHART จะเข้ า
ลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA ตกลงจะชาระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน และระยะเวลา
ในการต่ออายุการเช่า)
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o เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ มี อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าอายุ
สัญญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยของทรัพย์สินของ WHART ในปั จจุบนั และมีการปรับขึ ้นค่าเช่า และค่าบริ การเท่ากับ
ประมาณร้ อยละ 8.00 – 10.00 ทุก 3 ปี ตลอดอายุสญ
ั ญา อาจส่งผลให้ WHART มีความเสี่ยงในกรณีผ้ เู ช่าต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ด้อยลง จนส่งผลให้ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การของ WHART ลดลง
o การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน ในอนาคต เพื่อปรับปรุ งสภาพทรัพย์สินที่
อาจมีความทรุดโทรมตามอายุการใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ มี
สัดส่วนของพื ้นที่เช่าอาคารประเภท Built-to-Suit ประมาณร้ อยละ 81.02 ต่อพื ้นที่เช่าอาคารที่ WHART จะเข้ า
ลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น เกิดขึ ้นได้ จากหลายปั จจัย เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงจากการเพิ่มขึ ้นของอุปทานอาคารคลังสินค้ าในบริ เวณพื ้นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่ จะเข้ าลงทุน การขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจ เป็ นต้ น โดยในกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ได้ ตามแผนงานที่วางไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนื่องของรายได้ ทาให้
WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมิได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายที่วางไว้
4.

ความเสี่ ย งจากการขาดประโยชน์ ในการเช่ า ทรั พ ย์ สิ น กรณี WHART ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ต่ อ สั ญ ญาเช่ า
ทรัพย์ สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาเช่า ทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลัง
จากสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า ส่วนแรกได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม จะส่งผลกระทบให้ WHART สูญเสียโอกาสที่จะได้ รับ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก WHA ตกลง
จะนาที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ดินที่ตงของโครงการ
ั้
WHA พระราม 2 กม. 35
รวมทังทรั
้ พย์สนิ อื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว มาจานองเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของ WHA
ที่ให้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแก่ WHART (รายละเอียดสรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่าทรั พย์ สิน และร่ างสัญญา
จานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้) โดยมีวงเงินจานองไม่สงู กว่า
ราคาประเมินเฉลีย่ ของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ของโครงการ WHA พระราม
2 กม. 35 ณ วันที่ WHART จะเข้ าลงทุน หรื อวงเงินจานองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสัญญาในการ
ให้ สิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรั พย์สินดังกล่าว WHA จะต้ องชาระคืนค่าเช่าทรั พย์สินที่เช่า ตามสัดส่วนของมูลค่าคิดลด
กระแสเงินสดของระยะเวลาการเช่า ส่วนแรกและระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุที่เหลือต่อมูลค่าคิดลดกระแสเงินสดของ
ระยะเวลาการเช่าทังหมด
้
และกรณี WHA จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฎิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญา WHA ตกลง
ชดใช้ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที่กาหนด ซึ่งรวม
ไปถึงระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (ในกรณีที่ผ้ เู ช่าใช้ สทิ ธิตอ่ อายุการเช่าแล้ ว) นอกจากนี ้ WHART สามารถดาเนินการใช้
สิทธิใดๆ ตามกระบวนการและขันตอนทางศาลเพื
้
่อบังคับจานองทรัพย์สินเช่าเพื่อชาระความเสียหายที่เกิดขึ ้นได้ โดย
WHART จะมีบรุ ิ มสิทธิเหนือเงินที่ได้ จากการขายทอดตลาดของทรัพย์สนิ ที่จานอง โดยหากจานวนเงินสุทธิที่ได้ จากการ
ขายดังกล่าวน้ อยกว่าค่าเสียหายจากเหตุดงั กล่าว WHA ยังคงรับผิดชดใช้ เงินเสียหายในจานวนที่ยงั คงขาดตามความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งต่อ WHART จนครบถ้ วน ซึ่งเงื่อนไขตามสัญญาจานองดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
ต่อ WHART จากการไม่สามารถใช้ สิทธิ ในการต่อสัญญาเช่า ทรัพย์สินโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ได้ ในระดับ
หนึง่
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5.

ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์ และการมีภาระหน้ าที่เพิ่มเติม กรณีสัญญาเช่ าที่ดินหลักหรือสัญญาเช่ าช่ วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถูกยกเลิกหรื อสิน้ สุดลงก่ อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่ าช่ วง
สาหรับโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่ง WHART จะเข้ าลงทุนในสิทธิ การเช่าช่วงที่ดินทอดที่ สอง สิทธิ
การเช่าอาคาร และกรรมสิทธิ์ในงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ โดยสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวมีอายุ
ประมาณ 25 ปี นับ ตัง้ แต่วัน ที่ WHART คาดว่า จะเข้ า ลงทุน ซึ่ง การที่ WHART ลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า นัน้ ส่ง ผลให้
WHART มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวถูกยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าช่วง ซึ่งจะส่งผลให้ WHART ไม่อาจใช้ และ/หรื อ ได้ รับประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าหรื อทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ อันจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และรายได้ ของ WHART นอกจากนี ้
การลงทุนในสิทธิ การเช่าช่วงในที่ดินทอดที่ สอง นอกจากจะมีความเสี่ยงที่สิทธิ การเช่าช่วงทอดที่ สองดังกล่าว จะถูก
ยกเลิกหรื อสิ ้นสุดก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่ว งแล้ ว WHART ยังมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวต่อสิทธิการเช่า
ที่ดินหลักและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ เพิ่มเติมอีกด้ วย อย่างไรก็ดี WHART อยูร่ ะหว่างเจรจากับบริ ษัท ท็อปวิว
บิสซิเนส จากัด (“เจ้ าของที่ดิน”) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“ผู้เช่าที่ดินหลัก”) และ WHA KPN Alliance (“ผู้เช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้ รับสิทธิการเข้ าสวมสิทธิเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับผู้เช่าที่ดินหลัก กรณีผ้ เู ช่าช่วงทอดที่หนึง่
ผิดสัญญากับผู้เช่าที่ดินหลัก หรื อ เข้ าสวมสิทธิเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับเจ้ าของที่ดิน กรณีผ้ เู ช่าช่วงหลักผิด สัญญากับ
เจ้ าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้ าลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ครอบครองโดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กล่าวคือ WHART ต้ องจัดให้ มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรื อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั เนื่องจากการ
ลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เช่น จัดให้ มี
การจัดทาข้ อตกลงกระทาการจากบุคคลที่เกี่ ยวข้ องเพื่อรั บรองการปฎิบัติตามสัญญาและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่
WHART หรื อจัดให้ มีข้อสัญญาหรื อข้ อตกลงที่ให้ สิทธิ WHART สามารถเข้ าแก้ ไขการผิดสัญญาโดยตรงกับเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ได้ และเข้ าสวมสิทธิเป็ นผู้เช่าได้ โดยตรง เป็ นต้ น โดยหาก WHART สามารถเจรจากับเจ้ าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดิน
หลัก และผู้เช่าช่วงทอดที่หนึ่ง เพื่อให้ มีข้อตกลงหรื อเงื่อนไขเพื่อบรรเทาหรื อลดความเสี่ยงตามนโยบายดังกล่าวได้ จะ
เป็ นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ WHART ได้ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้ าที่เพิ่มเติม
หากต้ องเข้ า ดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาหรื อ เข้ า สวมสิทธิ เป็ นผู้เช่าที่ดิ น โดยตรงหรื อ ผู้เช่าช่วงที่ดินทอดที่ ห นึ่ง
(แล้ วแต่กรณี) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในกรรมสิทธิ์ การลงทุนในสิทธิการเช่า และการลงทุนในสิทธิการเช่าทอดที่
หนึง่
โครงสร้ างการเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
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6.

เกิดการทารายการระหว่ างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ เพิ่มขึน้
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินดังกล่าว ส่งผล
ให้ WHART เกิดการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปั จจุบนั
(ปั จจุบนั WHART ได้ แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินทังหมดของ
้
WHART) รวมทัง้ อาจเกิด
ข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเข้ า
ลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA รวมทัง้ การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและเงื่ อนไขการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการดาเนินงานของ WHA ในการทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (ข้ อดี
ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก กรณี การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA การ
แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตามทีป่ รากฏในข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้)

7.

ความเสี่ยงในกรณีท่ ีเงื่อนไขการทารายการไม่ เป็ นผลสาเร็จ
เนื่องจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไขที่ต้องบรรลุผลสาเร็ จก่อนการเข้ าทารายการหลาย
ประการ อันได้ แก่
1. บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัท
ตน ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรั พย์ สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) ให้ แก่ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดย WHART
2. ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และ
การปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็น
กฎหมายคงค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ WHAREM จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
3. ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ WHART การ
กู้ยืมเงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกันของ WHART
นอกจากนี ้ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี)้ บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์
จากัด (ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัดตามสัญญาเช่าหลัก) และ WHA KPN
Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัดตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง) ตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์
จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่
กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่า
ที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
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ดังนัน้ กรณีที่เงื่อนไขการเข้ าทารายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสาเร็ จ WHART ต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทา
รายการโดยสูญเปล่า เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สนิ ค่าจัดทารายงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ เป็ นต้ น
1.2.3 เปรียบเทียบข้ อดีข้อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก
(1)

การลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA

ข้ อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. คุณภาพและศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรั พย์ สิน ของ WHA ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากประสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่ าของ WHA
เนื่องจากทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHARTจะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ เป็ นทรัพย์สินของ WHA ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ พัฒนาและให้ บริ การเช่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท
คลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี ส่งผลให้ ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าที่ก่อสร้ างขึ ้นตาม
รู ปแบบและมาตรฐานการพัฒนาอาคารคลังสินค้ าและโรงงานที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยมีโครงสร้ างและพื ้นอาคารที่แข็งแรง
คงทนเพื่อรองรับการใช้ งานในระยะยาว ซึ่งเป็ นแนวทางหลักในการดาเนินธุรกิจของ WHA อีกทังเป็
้ นทรัพย์สินที่มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ เนื่องจากข้ อได้ เปรี ยบด้ านทาเลที่ตงั ้ อยู่บนพื ้นที่และจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่
เป็ นจานวนมากและอยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง อันเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้ าที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็ นแนวทางหลักใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าของ WHA ที่ม่งุ เน้ นในทาเลที่มีศกั ยภาพในการ
เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าหรื อสนับสนุนงานด้ านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนัน้ ด้ วยข้ อได้ เปรี ยบ
ของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของกลุม่ WHA ประกอบกับศักยภาพของทรัพย์สนิ ที่กล่าวมาข้ างต้ น อาจทา
ให้ ทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART มีความประสงค์ จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ มีศั กยภาพและโอกาสที่จะสร้ าง
รายได้ แก่ WHART มากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจมีทาเลด้ อยกว่า
หรื ออาจมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาและให้ บริ การเช่าคลังสินค้ าที่น้อยกว่า
2.

ความคล่ องตัวในการดาเนินการต่ างๆ จากประสบการณ์ ในการทางานร่ วมกัน
เนื่องจาก WHART และ WHA มีประสบการณ์ ในการดาเนินการซือ้ ขายทรั พย์ สินระหว่างกันมาก่อน โดย WHA ได้
จาหน่ายทรัพย์สินประเภทโครงการคลังสินค้ าให้ เช่าแก่ WHART ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2557 เป็ นต้ นมา อีกทัง้ ปั จจุบนั
WHA ยังทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สาหรับทรัพย์สินของ WHART ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ด้ วยประสบการณ์ในการ
ทางานร่ วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่านมา ย่อมทาให้ การประสานงานและการดาเนินการต่างๆ ใน
การเข้ าลงทุนในทรัพยสิน WHA เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ มีความคล่องตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับการเข้ าลงทุนในทรั พย์สินของ
บุคคลภายนอก
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3.

มีค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินต่ากว่ า
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลเกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ WHART จะมีค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ในส่วนค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึ่งทรั พย์สินของทรั สต์ (Acquisition fee) ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ที่ได้ มาของทรัสต์ ซึง่ เป็ นอัตราที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับกรณีได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ จากบุคคลอื่น ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ มาของทรัสต์

ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ า ลงทุนในทรั พย์ สินของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็ นบุคคลเกี่ ยวโยงที่มีอานาจควบคุมใน WHAREM ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการ
กองทรั สต์ ของ WHART ในปั จจุบนั นัน้ อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเข้ าทารายการต่างๆ กับ WHA ทังในส่
้ วนราคาและเงื่อนไขในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาในการ
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม (ตามข้ อกาหนดในประกาศ สร.26/2555) ขณะที่ราคาในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ อ้ างอิงจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจานวน 2 ราย ซึ่งเป็ นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตามคูม่ ือการ
ปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ (โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมใน
การพิจารณาอนุมตั ิรายการ) และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(2)

การแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ข้ อดีของการแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับผู้จัดการ
กองทรัสต์
1. ประสิทธิภาพและความต่ อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
ด้ วยประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญของ WHA ในการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ WHA ด้ วย
ตนเอง ดังนัน้ การแต่งตัง้ WHA ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรั บทรั พย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ า
ลงทุนในครัง้ นี ้ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวได้ ตอ่ เนื่อง
และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทารายการตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ มากกว่าเมื่อเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกอื่ นมาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินของกลุ่ม
WHA ที่ WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนครัง้ นี ้
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2.

ความคล่ องตัวในการดาเนินการต่ างๆ จากประสบการณ์ ในการทางานร่ วมกัน
ปั จจุบนั WHA ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สิน ของ WHART ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ด้ วยประสบการณ์ใน
การทางานร่ วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่านมา ย่อมทาให้ การประสานงานและการดาเนินการต่างๆ
เพื่อร่วมกันบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ นี ้ มีความคล่องตัวมากกว่าเมือ่
เทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพือ่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว

3.

อัตราการเรี ยกเก็บค่ าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ WHA มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่ าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
จะเรี ย กเก็ บ กั บ WHART ครั ้ ง นี ้ กั บ อั ต ราค่ าตอบแทนผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ การบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ ในปั จจุบัน
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทาการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์ กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ในปั จจุบนั ผู้จดั การกองทรัสต์เห็น
ว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมาตังแต่
้ ต้น และเป็ น หนึง่ ในผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยว
ชานาญในการบริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีกทังยั
้ งมีความชานาญในการ
บริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ านต่างๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ WHA ถือว่าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นอย่างดี
การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์การคิดคานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการ
คานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
ของกองทรัสต์ WHART

ข้ อ ด้ อ ยของการแต่ งตั ง้ WHA เป็ นผู้ บ ริ ห ารอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ นการทารายการกับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์
การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนในครั ง้ นี ้ ส่งผลให้
WHART เกิดการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปั จจุบนั (ปั จจุบนั
WHART ได้ แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ทังหมดของตน)
้
รวมทัง้ อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ น
อิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงื่อนไขการว่าจ้ าง WHA
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการดาเนินงานของ WHA ในการทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการ
กาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ที่กล่าว
มานี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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(3)

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA

ข้ อดีของการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA
1. เป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ นักลงทุน
ปั จ จุ บัน WHART มี ก ารลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ของกลุ่ม WHA เพื่ อ เพิ่ ม แหล่ง รายได้ แ ละส่ง
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ มาอย่างต่อ เนื่อ ง โดยสาหรั บการเข้ าลงทุนแต่ละครั ง้ WHA ตกลงจะถื อครอง
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ WHART ที่มีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทุน เป็ นตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน เพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุ น
ภายนอก และผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม รายอื่ น ในฐานะผู้ ถื อ หน่ ว ยรายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของ WHART และเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์
2.

การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ มีความชัดเจน
ภายหลัง จากจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยเดิ ม ( Right Offering) หรื อ เสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายทังหมด
้
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวให้ แก่ WHA และ/หรื อ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ
WHA โดยเมื่อรวมกับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมข้ างต้ นจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายทังหมด
้
การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ บุคคลกลุม่ เดียวกันของ WHA
จะช่วยสร้ างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้ การออกและเสนขายในครัง้ นี ้มีโอกาส
สาเร็ จลุลว่ งได้ มากยิ่งขึ ้น

ข้ อด้ อยของการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA
การจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ น การเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ WHA และ/หรื อ บุค คลกลุ่ม เดี ย วกัน ของ WHA อาจส่ง ผลให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้ านสัดส่วนการถือหน่วยในกรณีผ้ ถู ือหน่ วยเดิมไม่ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสัดส่วนเดิม รวมถึงอาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการ
ทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรื อเงื่อนไขการเสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มกี ารกาหนดไว้ ตามคูม่ อื การปฎิบตั ิการ รวมถึงได้
ผ่า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรั สต์ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ กาหนดราคาที่เสนอขายผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินสิทธิ WHAREM อาจจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เกินสิทธิดงั กล่าวตามเห็นสมควรพร้ อมกับ
หรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชน (Public Offering)
หรื อไม่ก็ได้

96

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4)

การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ข้ อดีของการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี
1. ข้ อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรั สตีมีเงื่อนไขสาคัญไม่ ด้อยกว่ าเมื่อเทียบเคียง
กับเงินกู้ยมื ของกองทรัสต์ อ่ ืน
เงื่อนไขสาคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตี ซึ่ง WHAREM ได้ รับใน
ปั จจุบนั คล้ ายคลึงกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ ที่
3 ของ WHART ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีเงื่อนไขที่สาคัญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกั ษณะ
การประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ WHART และไม่ต้องนาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืม (อ้ างอิง
ตามข้ อมูลที่เปิ ดเผยในสาธารณะ)
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ พิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็ นเงินกู้ยืมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ นี ้ ของ WHART โดยการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ ยืมดังกล่าวกับเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน โดย
อ้ างอิงจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
ประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานของแต่ละกองทรัสต์ อันประกอบด้ วยการลงทุน
ทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 ของ WHART ทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ หมราช (“HREIT”)
และทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“AIMIRT”) มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
เงื่อนไขเงินกู้ยืม
ที่สาคัญ
สถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู
วงเงินกู้

ข้ อเสนอเงินกู้ยืม
สาหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิ่มเติมของ
WHART1
ธนาคารกสิกรไทย
วงเงินกู้ที่ 1: ไม่เกิน
1,750.00 ล้ านบาท สาหรับ
ลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม
วงเงินกู้ที่ 2: ไม่เกิน
1,750.00 ล้ านบาท สาหรับ
ชาระคืนวงเงินกู้ที่ 1
(Refinance)
วงเงินกู้ที่ 3: ไม่เกิน 30.00
ล้ านบาท สาหรับการจ่าย
คืนเงินค่ามัดจาค่าเช่าและ
ค่าบริการของทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ของ
WHART2
ธนาคารกสิกรไทย

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 ของ
HREIT3
ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินกู้ที่ 1: ไม่เกิน
ไม่เกิน 600 ล้ านบาท
3,300.00 ล้ านบาท สาหรับ
ลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม
วงเงินกู้ที่ 2: ไม่เกิน 511.00
ล้ านบาท สาหรับชาระคืน
เงินกู้เดิมของ WHAPF
(Refinance)
วงเงินกู้ที่ 3: ไม่เกิน
250.00 ล้ านบาท สาหรับ
การจ่ายคืนเงินค่ามัดจา
ค่าเช่าและค่าบริการของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เงินกู้ยืมของ AIMIRT4
สาหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ ครั ง้ แรก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบันการเงิน
ไม่เกิน 665.00
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จานวนเงินที่คาดว่าจะ
กู้ยืม
อัตราดอกเบี ้ย

1,750.00 ล้ านบาท

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ของ
WHART2
เพิ่มเติมและของทรัพย์สิน
ของ WHAPF
วงเงินกู้ที่ 1 และ 2: ไม่เกิน
5 ปี
วงเงินกู้ที่ 3: ไม่เกิน 180
วัน
วงเงินกู้ที่ 1 และ 2: ชาระ
คืนทังจ
้ านวนในวันครบ
กาหนดสัญญาเงินกู้
(สามารถชาระหนี ้ทัง้
จานวนหรื อแบ่งชาระ
บางส่วนก่อนครบกาหนด)
วงเงินกู้ที่ 3: ชาระบางส่วน
เมื่อได้ รับเงินค่ามัดจาจาก
ผู้เช่ารายใหม่ในจานวนที่
เท่ากัน และชาระจานวนที่
เหลือเมื่อครบกาหนดอายุ
เงินกู้
3,811.00 ล้ านบาท

ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ
1.50

ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ
1.50

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากการ
กู้ยืมตามประมาณการงบ
กาไรขาดทุนและส่วนแบ่ง
กาไร
อัตราดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริง (จากการคานวณ
ของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ)
หลักประกันเงินกู้ยืม

52.42 ล้ านบาท

เงื่อนไขเงินกู้ยืม
ที่สาคัญ

อายุสญ
ั ญาเงินกู้

การชาระเงินต้ น

ข้ อเสนอเงินกู้ยืม
สาหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิ่มเติมของ
WHART1

วงเงินกู้ที่ 1 และ 2: ไม่เกิน
1 ปี (อายุรวมไม่เกิน 2 ปี )
วงเงินกู้ที่ 3: ไม่เกิน 180
วัน
วงเงินกู้ที่ 1 และ 2: ชาระ
คืนทังจ
้ านวนในวันครบ
กาหนดสัญญาเงินกู้
(สามารถชาระหนี ้ทัง้
จานวนหรื อแบ่งชาระ
บางส่วนก่อนครบกาหนด)
วงเงินกู้ที่ 3: ชาระบางส่วน
เมื่อได้ รับเงินค่ามัดจาจาก
ผู้เช่ารายใหม่ในจานวนที่
เท่ากัน และชาระจานวนที่
เหลือเมื่อครบกาหนดอายุ
เงินกู้

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 ของ
HREIT3

5 ปี

เงินกู้ยืมของ AIMIRT4
สาหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ ครั ง้ แรก

5 ปี

ชาระเงินต้ นคืนทังจ
้ านวน ชาระเงินต้ นคืนทังจ
้ านวน
เมื่อครบกาหนดอายุ
เมือ่ ครบกาหนดอายุ
สัญญาเงินกู้ (สามารถ
สัญญาเงินกู้
ชาระหนี ้ทังจ
้ านวนหรื อแบ่ง
ชาระบางส่วนก่อนครบ
กาหนด ตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้)

600 ล้ านบาท

665 ล้ านบาท

143.36 ล้ านบาท

MLR โดยในปี ที่ 1 จะไม่
เกิน MLR – ร้ อยละ 2.00
และตลอดอายุสญ
ั ญาจะ
ไม่เกิน MLR
24.54 ล้ านบาท

MLR โดยในปี ที่ 1 จะไม่
เกิน MLR – 2.00 และ
ตลอดอายุสญ
ั ญาจะไม่
เกิน MLR – 1.25
27.93 ล้ านบาท

ร้ อยละ 3.00

ร้ อยละ 3.76

ร้ อยละ 4.09

ร้ อยละ 4.20

ไม่มี

- ที่ดิน สิทธิการเช่าช่วง
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน โดย
เป็ นจานองอันดับที่ 1
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วง
ที่ดินของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุน

- สิทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุน ซึง่ มีมลู ค่า
หลักประกันไม่น้อย กว่า 2
เท่าของยอดเงินกู้
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้
ผู้ให้ ก้ เู ป็ นผู้รับ

- จานองที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้
แรก ซึง่ มีมลู ค่า
หลักประกันรวมไม่น้อย
กว่ายอดเงินกู้
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้
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เงื่อนไขเงินกู้ยืม
ที่สาคัญ

เงื่อนไขสาคัญของสัญญา
เงินกู้

ข้ อเสนอเงินกู้ยืม
สาหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิ่มเติมของ
WHART1

- ผู้ก้ ไู ม่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ ก้ ู
o ก่อหนี ้ที่มีดอกเบี ้ยหรือ
ก่อหนี ้หรือก่อภาระ
ผูกพันทางการเงินอื่นที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการ
ชาระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
o ก่อภาระผูกพันอื่น หรื อ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
o ทาสัญญาเช่าหรื อ
บริการที่มีอายุมากกว่า
3 ปี (นอกจากได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้
กู้)
- ผู้ก้ ตู ้ องดารงอันดับความ
น่าเชื่อถือจากทริสเรทติ ้ง
ไม่ต่ากว่า A/Stable

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ของ
WHART2
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้
ผู้ให้ ก้ เู ป็ นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้เอา
ประกันภัยร่วม
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในสัญญาเช่าและ
บริการของผู้เช่าที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปี ที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่จะมีภาย
หน้ า
- หลักประกันอื่นๆ (ถ้ ามี)
ตามที่อาจกาหนดใน
สัญญาเงินกู้
- ผู้ก้ ไู ม่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ ก้ ู
o ก่อหนี ้ที่มีดอกเบี ้ยหรือ
ก่อหนี ้หรือก่อภาระ
ผูกพันทางการเงินอื่นที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการ
ชาระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
o ก่อภาระผูกพันอื่น หรื อ
ทรัพย์สินใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
o ทาสัญญาเช่าหรื อ
บริการที่มีอายุมากกว่า
3 ปี (นอกจากได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้
กู้)

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 ของ
HREIT3
ผลประโยชน์และผู้เอา
ประกันภัยร่วม
- การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข
ในสัญญาเช่าและบริการ
ของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3
ปี
- หลักประกันอื่นๆ (ถ้ ามี)
ตามที่อาจกาหนดใน
สัญญาเงินกู้

- ผู้ก้ จู ะไม่นาทรัพย์ สินที่
ปลอดภาระผูกพันไปก่อ
ภาระผูกพันกับสถาบัน
การเงินอื่น
- ผู้ก้ จู ะให้ HEMARAJ
หรือบริษัทในเครื อเป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เงินกู้ยืมของ AIMIRT4
สาหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ ครั ง้ แรก
ผู้ให้ ก้ เู ป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอา
ประกันภัยร่วม
- การโอนสิทธิอย่างมี
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
- การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข
ในสัญญาเช่าและบริการ
ของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3
ปี
- หลักประกันอื่นๆ (ถ้ ามี)
ตามที่อาจกาหนดใน
สัญญาเงินกู้

ไม่ระบุ
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เงื่อนไขเงินกู้ยืม
ที่สาคัญ
ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน

หมายเหตุ

1
2

3

4

ข้ อเสนอเงินกู้ยืม
สาหรั บการลงทุน
ทรั พย์ สนิ เพิ่มเติมของ
WHART1
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทรัพย์สิน
รวมไม่เกินร้ อยละ 35
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA
ไม่เกิน 5.5 เท่า

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ของ
WHART2
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทรัพย์สิน
รวมไม่เกินร้ อยละ 35
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA
ไม่เกิน 5.5 เท่า

เงินกู้ยืมสาหรั บการ
ลงทุนทรั พย์ สนิ
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 ของ
HREIT3
- ดารงอัตราส่วนการก่อ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.0
เท่า
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA
ไม่เกิน 5.5 เท่า

เงินกู้ยืมของ AIMIRT4
สาหรั บการลงทุนใน
ทรั พย์ สนิ ครั ง้ แรก
- ดารงอัตราส่วนการก่อ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมไม่
เกิน ร้ อยละ 35
- ดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่
มีภาระดอกเบี ้ยต่อ
EBITDA ไม่เกิน 5 เท่า

ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ WHART สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครัง้ ที่
3 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐาน
สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานสาหรับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก ซึง่ มีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานสาหรับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมสาหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นี ้ของ WHART จากการ
เปรี ยบเทียบเงื่อนไขหลักที่สาคัญ ซึ่งได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ย ลักษณะการชาระเงินต้ น อายุเงินกู้ และหลักประกัน โดยที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี ้ยด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (Effective interest rate) ของเงินกู้ยืม
แต่ละฉบับ ซึ่งคานวณมาจากค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยหารด้ วยจานวนเงินที่คาดว่าจะกู้ยืมตามที่ระบุในประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานที่แสดงในหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรกต่อประชาชน
หรื อหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่นามาเปรี ยบเทียบ ซึ่งค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชี ที่ได้ รวมผลกระทบของส่วนต่างจากอัตราดอกเบีย้ MLR (Interest rate spread) ที่
อาจจะไม่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาของเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ (Front end fee) ไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้จากการ
คานวณดังกล่าวพบว่า ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
เท่ากับร้ อยละ 3.00 ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งของเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่น เท่ากับร้ อยละ 3.76 – 4.20 ดังนัน้ จะเห็นว่าข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับการ
ลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นี ้มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี ้ยที่ต่ากว่าเงินกู้ยืมของ WHART ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่นามาเปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ดี เงินกู้ยืมทังหมดนั
้
นเป็
้ นอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ซึ่งอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ย MLR ของสถาบันการเงินที่
กาหนดในเงื่อนไขของแต่ละเงินกู้ยืม ซึ่งหากอัตราดอกเบี ้ย MLR ที่นามาคานวณค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยมีจานวนที่ต่างกัน
จะส่งผลให้ อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ งนัน้ ต่างกันไปด้ วย ถึงแม้ จะมีเงื่อนไขของการกู้ยืมที่เหมือนกันก็ ตาม ทัง้ นี ้ ความ
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แตกต่างของอัตราดอกเบี ้ย MLR ที่ใช้ ในการคานวณในประมาณการเกิดขึ ้นได้ จากความแตกต่างของช่วงเวลาที่ใช้ ใน
การอ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR เนื่องจากเงินกู้ยืมที่นามาเปรี ยบเทียบเกิด ขึ ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งนับตังแต่
้ ปี 2558
จนถึงปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ย MLR มีแนวโน้ มที่ลดลง (โดยวันที่ของรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานของกองทรัสต์ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระนามาเปรี ยบเทียบ ได้ ถกู
ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น) รวมถึงความแตกต่างของสถาบันการเงินที่ใช้ อ้างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR ซึ่งแต่ละสถาบัน
การเงินอาจมีอตั ราดอกเบี ้ย MLR ที่แตกต่างกันแม้ จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเงื่อนไขของข้ อเสนอเงินกู้ยืม ของ
WHART สาหรับการการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ และเงื่อนไขของเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับการลงทุนทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 นันอ้
้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR เฉลีย่ จากของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งได้ แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ขณะที่เงื่อนไขของข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ HREIT อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR ของผู้ให้ ก้ คู ือ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และ AIMIRT อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR เฉลีย่ จากของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งได้ แก่ (1) ธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ (4) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (5) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืม อันได้ แก่ การชาระเงินต้ น พบว่า ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับ
การการลงทุนทรัพย์สินเพิ่ มเติมครัง้ นี ้มีการชาระเงินต้ นแบบชาระคืนทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดสัญญาเงินกู้ และ
สามารถชาระหนี ้ทังจ
้ านวนหรื อแบ่งชาระบางส่วนก่อนครบกาหนดได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งเหมือนกับเงินกู้ยืม
สาหรั บ การลงทุนทรั พย์ สิน เพิ่ม เติมครั ง้ ที่ 3 ของ WHART และเงิ น กู้ยืม ของ HREIT ขณะที่ เ งิ น กู้ยืมของ AIMIRT มี
เงื่อนไขที่ต้องชาระเงินต้ นคืนทังจ
้ านวนเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ ส่งผลให้ กองทรัสต์ดงั กล่าวอาจขาดความ
คล่องตัวในการบริ หารสภาพคล่องและการทยอยชาระเงินกู้ยืม
สาหรับการเปรี ยบเทียบอายุสญ
ั ญาเงินกู้ พบว่าข้ อเสนอเงินกู้ยืมของ WHART สาหรับการลงทุนทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ นี ้
มีระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2 ปี (ระยะเวลารวมหากเบิกใช้ วงเงินกู้ที่ 2 เพื่อชาระคืนวงเงินกู้ที่ 1) ซึง่ แตกต่าง
จากเงินกู้ยืมของ WHART ครัง้ ที่ 3 เงินกู้ยืมของ HREIT และเงินกู้ยืมของ AIMIRT ซึง่ เงินกู้ยืมที่มีระยะเวลานานกว่าจะ
มีข้อดีบางประการ เนื่องจากการดาเนินการขอเงินกู้ยืมใหม่เมื่อสัญญาเงินกู้เดิมสิ ้นสุดอายุนนั ้ อาจมีความเสี่ยงที่
กองทรั สต์ จะได้ รับเงื่ อนไขที่ด้อยกว่าสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน ดังนัน้ สัญญาเงิ นกู้ยืมที่มีระยะเวลานานกว่าจึงมีความ
แน่นอนของค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคตที่มากกว่า อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงินในระยะเวลาที่สนลง
ั ้ เป็ นการช่วยลด
ต้ นทุนทางการเงินได้ โดยจากการที่ WHART ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และได้ ดาเนิน การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นัน้ เป็ นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของ WHART อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้ สาหรับการกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้ WHART ไม่ต้องนาทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืม ซึง่
WHART จะมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันมากขึ ้น สามารถนาไปเป็ นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนได้ อัน
เป็ นการเพิ่มทางเลือกสาหรับการกาหนดสัดส่วนการกู้ยืมและการเพิ่มทุนในการลงทุนของ WHART ในอนาคตได้
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ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีในครัง้ นี ้ของ
WHART มีความเหมาะสม เนื่องจากมีเงื่อนไขการกู้ยืมโดยทัว่ ไปไม่ด้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินกู้ยืมของ WHART ที่
มีอยูใ่ นปั จจุบนั และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน
2.

ความราบรื่นและรวดเร็วในการเจรจาข้ อตกลงในการกู้ยมื
เนื่องในช่วงที่ผ่านมา WHART ได้ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิ่มเติมก่อนหน้ านี ้ ดังนัน้ การเจรจาขอกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึง่ เป็ น
สถาบันการเงินที่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีประสบการณ์ในการติดต่อเพื่อกู้ยมื เงินมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว อาจทาให้ การ
เจรจาและ/หรื อการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมของ WHART ในครั ง้ นี ้ มีความราบรื่ นและ
รวดเร็ วกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ WHART ไม่เคยทาธุรกรรมร่วมมาก่อน

ข้ อด้ อยของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรั สตี ซึ่งเป็ นการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
1. เกิดข้ อสงสัยต่ อความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่ของทรัสตี
เนื่องจากทรัสตีมีหน้ าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ดาเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การก่อ
ภาระผูกพันใดๆ แก่กองทรัสต์ และการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ดังนัน้ กรณี ที่ WHART กู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตี
(ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ KAsset ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีของ WHART ใน
ปั จจุบนั ) อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซงึ่ จะเป็ นผู้กระทาการในฐานะกองทรัสต์ ในการพิจารณาเลือก
ข้ อเสนอเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็ นข้ อเสนอจากสถาบัน
การเงิ นที่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณี เมื่อเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนีซ้ ึ่งเป็ นสถาบัน
การเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ การเข้ าทารายการเกี่ยว
โยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึ่งการดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรั สต์ใน
การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2.

เกิดการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตีเพิ่มขึน้
กรณี WHART มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตี เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุน บางส่วน
สาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ WHART เกิดการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีเพิ่มขึ ้นจากที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี รวมจานวน 2,247.10 ล้ านบาท (ยอดหนี ้คงค้ าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
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1.3 ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
1.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทารายการ
(1)

ความเป็ นธรรมของราคากรณีการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA

WHART มีความประสงค์จะเข้ าซื ้อทรั พย์สินจาก WHA จานวน 4 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA Central WHA Mega
Logistics Center วังน้ อย 63 (2) โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (3) โครงการ WHA
Mega Logistics พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) และ (4) โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 4,464.50 ล้ านบาท ซึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 วิธี ได้ แก่
1) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
2) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แต่ละรายการ มีรายละเอียดดังนี ้
1)

วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.จานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”)
และบริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ
ทัง้ 2 ราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ทังนี
้ ้ผู้ประเมินราคาอิสระเห็นว่า วิธีคิดจากรายได้ เป็ นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมิน คือ ที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ าสาหรับให้ เช่า ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่สามารถสร้ างรายได้ จากค่าเช่า
และค่าบริ การในอนาคต ผู้ประเมินอิสระทัง้ 2 ราย ได้ ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1
มกราคม 2562) โดยมีรายละเอียดสมมติฐานหลักในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย มีดงั นี ้
สรุ ปสมมติฐานโครงการต่ างๆ ของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
สมมติฐาน
GRAND
SEAI
โครงการที่เป็ นสิทธิการเช่ า (ประมาณการเท่ ากับอายุสัญญาเช่ าหรือเช่ าช่ วงที่ดนิ คงเหลือ)
รายได้ ค่าเช่า
▪ พื น้ ที่คลังสินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่ าตามสัญ ญาและ ▪ พื น้ ที่คลังสินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่า ตามสัญ ญาและ
และค่าบริ การ
สิทธิ ในการต่อ สัญ ญา (ถ้ ามี ) เมื่ อ สิ น้ สุดสัญญา
สิทธิ ในการต่อ สัญญา (ถ้ ามี ) เมื่ อ สิ น้ สุดสัญญา
กาหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิ่มขึน้
กาหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
▪ พื น้ ที่หลังคา: อ้ างอิงตามสัญ ญา โดยประมาณ ▪ พื น้ ที่หลังคา: อ้ างอิงตามสัญ ญา โดยประมาณ
การเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ทังนี
้ ้ มี
การเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ทังนี
้ ้ มี
การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10.00 ทุก 5 ปี
อัตราการเช่า
พื ้นที่

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
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ค่าใช้ จ่าย
ดาเนินการ

GRAND
▪ เมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
▪ เมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ

โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
▪ ค่าต่ออายุสญ
ั ญา 30 ปี อ้ างอิงตามสัญญาเช่า*
▪ ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
อัตราคิดลด
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ร้ อยละ 9.50
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ร้ อยละ 10.00
โครงการที่เป็ นกรรมสิทธิ์
รายได้ ค่าเช่า
▪ พื น้ ที่คลังสินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่ าตามสัญ ญาและ
และค่าบริ การ
สิทธิ ในการต่อ สัญ ญา (ถ้ ามี ) เมื่ อ สิ น้ สุดสัญญา
กาหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
อัตราการเช่า
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
พื ้นที่
▪ เมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตังแต่
้ ปีที่ถดั
จากปี ที่สิ ้นสุดสัญญา
ค่าใช้ จ่าย
โครงการ DSG HSIL สระบุรี
ดาเนินการ
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

SEAI
▪ เมื่ อสิ น้ สุดสัญญาเช่ า ร้ อยละ 95.00 ในปี 2562–
2591 จากนั น้ เท่ า กั บ ร้ อยละ 90.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
▪ เมื่ อสิ น้ สุดสัญญาเช่ า ร้ อยละ 95.00 ในปี 2562–
2583 จากนั น้ เท่ า กั บ ร้ อยละ 90.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
▪ ค่าต่ออายุสญ
ั ญา 30 ปี อ้ างอิงตามสัญญาเช่า*
▪ ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 2.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม (เฉพาะคลังสินค้ า)
โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
▪ ร้ อยละ 10.00
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
▪ ร้ อยละ 10.00
▪ พื น้ ที่คลังสินค้ า : อ้ างอิงค่าเช่า ตามสัญ ญาและ
สิทธิ ในการต่อ สัญญา (ถ้ ามี ) เมื่ อ สิ น้ สุดสัญญา
กาหนดค่าเช่าตามสภาพตลาด โดยปรั บเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
▪ ตามสัญญาเช่าปัจจุบนั ร้ อยละ 100.00
▪ เมื่ อสิ น้ สุดสัญญาเช่า ร้ อยละ 95.00 ตลอดเวลา
ประมาณการ
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
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GRAND
SEAI
▪ ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาร้ อยละ 2.00 ของ ▪ ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม
รายได้ รวม
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ ▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม
รายได้ รวม
โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
▪ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ นการ บริ หาร อ สั ง หาริ มทรั พย์
ก าหนด ใ ห้ เ ป็ นต าม สั ญ ญ าว่ า จ้ าง บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม
▪ ค่า ปรั บ ปรุ ง อาคารในอนาคตร้ อยละ 1.00 ของ
รายได้ รวม
ร้ อยละ 9.25
ร้ อยละ 9.00

อัตราคิดลด
อัตรา
ผลตอบแทน
ร้ อยละ 7.25
ร้ อยละ 7.00
จากการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายขาย
ร้ อยละ 1.50
ร้ อยละ 3.00
ทรัพย์สิน
หมายเหตุ * โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึง่ มีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ
จานวน 50.00 ล้ านบาท (ซึง่ จะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง)

ผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโครงการต่างๆ ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยวิธีคิดลดจากรายได้ ของผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 รายสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปราคาประเมินทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
โดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่คาดว่ ากองทรัสต์ เข้ าลงทุน (1 มกราคม 2562)
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ล้ านบาท)
ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA
GRAND
SEAI
1 โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
2,198.00
2,234.00
2 โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23
863.00
835.60
3 โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
735.00
656.30
4 โครงการ DSG HSIL สระบุรี
462.00
450.00
รวมมูลค่ าทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA
4,258.00
4,175.90
ราคาในการเข้ าทารายการ
4,464.50
ราคาประเมินสูง (ต่า) กว่ าราคาในการเข้ าทารายการ (ร้ อยละ)
(4.63)
(6.46)
ดังนัน้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ด้ วยวิธีการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ มีมลู ค่าระหว่าง 4,175.90
– 4,258.00 ล้ านบาท ซึ่งต่ากว่าราคาในการเข้ าทารายการที่ 4,464.50 ล้ านบาท จานวน 171.00 - 253.10 ล้ านบาท หรื อต่า
กว่าคิดเป็ นร้ อยละ 4.63 – 6.46
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2)

วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของแต่ละโครงการที่คาดว่าจะได้ รับในแต่
ละปี โดยสาหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึ่งเป็ นการลงทุนในสิทธิการ
เช่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 60 ปี และประมาณ 25 ปี ตามลาดับ และสาหรับ
โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 และโครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่งเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จัดทาประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 60 ปี และใช้ วิธีการประเมินมูลค่าสิ ้นสุด (Terminal Value) ณ ปี ที่ 60 สาหรับการ
ประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานภายหลังจากปี สิ ้นสุดดังกล่าว
ทังนี
้ ้ สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของโครงการฉบับปั จจุบนั และร่ างสัญญากระทาการของ WHA ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่
ของ WHAREM และ WHA รวมถึ ง การพิ จารณาค่าใช้ จ่ายการด าเนิ น งานต่างๆ ของกองทรั สต์ ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรั พย์ สินแต่ละโครงการ เพื่อประเมินราคาที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่กองทรั สต์ คาดว่าจะได้ รับจากการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการตามสภาพปั จจุบนั โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ
และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ ได้ ขณะทาการศึกษา ดังนัน้ หากปั จจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อาจเปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ สมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มีดงั นี ้
1. รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
▪ อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ สาหรับอาคารคลังสินค้ าที่มีผ้ เู ช่า อ้ างอิงจากสัญญาเช่า ปั จจุบนั ของแต่ละอาคาร สาหรับ
อาคารคลังสินค้ าที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า และ WHA ตกลงที่จะชาระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การของตลาดเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ างอิงจากร่างสัญญาตกลงกระทา
การของ WHA ทัง้ นี ้ เมื่อสัญญาเช่าเดิ มสิ ้นสุด ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระประมาณการให้ มีการปรั บค่าเช่าและ
ค่าบริ การเพิ่มขึ ้นจากอัตราค่าเช่าเดิม ด้ วยอัตราร้ อยละ 10.00 หรื อร้ อยละ 8.00 ทุกๆ 3 ปี และตังแต่
้ ประมาณการปี ที่
16 จนสิ ้นสุดระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเพิ่มค่าเช่าและค่าบริ การเหลือร้ อย
ละ 5.00 หรื อร้ อยละ 4.00 ทุกๆ 3 ปี (อัตราการเติบโตของการปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าบริ การลดลงตามโครงสร้ าง
สัญญาเช่าเดิมของแต่ละอาคาร เพื่อให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ งานมากขึ ้น)
▪ อัตราการเช่าพื ้นที่ สาหรับอาคารคลังสินค้ าที่มีผ้ เู ช่าที่อตั ราร้ อยละ 100.00 โดยภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั
สาหรั บโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นกรรมสิทธิ์ ใ นระหว่างช่วงปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ กาหนด
สมมติฐานที่อตั ราร้ อยละ 90.00 โดยพิจารณาจากอัตราการเช่าพื ้นที่ในปั จจุบนั ที่ร้อยละ 94.29 (ไม่นบั รวมพื ้นที่ที่ไม่มี
ผู้เช่าและ WHA ตกลงที่จะชาระค่าเช่า) และข้ อตกลงตามร่ างสัญญาตกลงกระทาการที่ WHA ตกลงจะชาระค่าเช่า
และค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ าที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
ซึ่งด้ วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าของ WHA ในฐานะผู้บริ หารทรัพย์สิน จึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่จะสามารถหาผู้เช่ามาทดแทนได้ สาหรับอัตราเช่าพื ้นที่ภายหลังปี ที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ น
ต้ นไป กาหนดสมมติฐานที่อตั ราร้ อยละ 85.00 เพื่อให้ สะท้ อนถึงสภาพของทรัพย์สนิ ที่มีอายุการใช้ งานมากขึ ้น
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ในขณะที่โครงการที่เป็ นสิทธิการเช่าในระหว่างช่วงปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 10 ของระยะเวลาประมาณการ กาหนดสมมติฐานที่
อัตราร้ อยละ 90.00 สาหรับอัตราเช่าพื ้นที่ภายหลังปี ที่ 11 ของระยะเวลาประมาณการเป็ นต้ นไป กาหนดสมมติฐานที่
อัตราร้ อยละ 85.00 ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะสิ ้นสุดการเช่าช่วงที่ดิน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะมีการ
ปรั บอัตราการเช่าเพื่อให้ สะท้ อนถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูเช่าอาจไม่ต่อสัญญา หรื อจั ดหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ยากกว่า โดย
กาหนดสมมติฐานในช่วง 3 ปี แรกที่ร้อยละ 75.00 และในช่วง 3 ปี สดุ ท้ ายของสัญญาเช่าที่ดิน ร้ อยละ 50.00
▪ รายได้ จากการให้ พื ้นที่หลังคาเพื่อใช้ ติดตังแผงพลั
้
งงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 และ
โครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ เู ช่า อย่างไรก็ดี เจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงที่จะชาระค่าเช่า
พื ้นที่หลังคาเป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะหาผู้เช่ามาเช่าแทนได้ อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลงกระทาการของ
WHA
2. รายได้ ดอกเบีย้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ดอกเบี ้ยจากเงินประกันการเช่าของผู้เช่า ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่ร้อยละ 1.30
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 12 เดือน
3. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายการดาเนินงาน ซึง่ ประกอบไปด้ วย
▪ ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นค่าธรรมเนียมว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อ้างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก
ทาง WHAREM โดยกาหนดให้ อตั ราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 1.50 ต่อปี และ
จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามกาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หมายรวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบารุ งรักษาทรัพย์สนิ
ในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ (Minor repairment or maintenance) ค่าคอมมิชชัน่ ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่า
เบี ้ยประกัน ค่าบารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง และภาษี โรงเรื อนของผู้เช่าบางรายตามสัญญา
▪ ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรั กษาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่า บริ ก ารคลัง สินค้ า ทัง้ นี ้ สาหรั บ โครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่ง เป็ น คลังสินค้ าที่ มีอ ายุอ าคารประมาณ 13 ปี
ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การคลังสินค้ า
▪ เงิ น สารองเพื่ อ ซ่อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาใหญ่ ประมาณการให้ เ ท่า กับ ร้ อยละ 1.00 ต่อ ปี ของรายได้ ค่า เช่ าและ
ค่าบริ การคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ สาหรับโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึ่งเป็ นคลังสินค้ าแบบห้ องเย็น มีระบบควบคุม
อุณหภูมิ ประมาณการให้ เท่ากับร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การคลังสินค้ า
▪ ค่าเช่าที่ดิน ในปี ที่ 30 ของประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุไปอีก 30 ปี ของโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 เป็ นจานวน 50.00 ล้ านบาท
4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์ ซึง่ ประกอบด้ วย
▪ ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ อ้ างอิงจากอัตราที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25
ต่อปี ของราคาทุนของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
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▪ ค่าธรรมเนียมทรัสตี อ้ างอิงจากอัตราที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของราคา
ทุนของทรัพย์สนิ หลักของ WHART)
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้ างอิงจากอัตราที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ (ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ของเงินทุนจดทะเบียนของ WHART)
▪ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์สิน ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET annual fee) และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM โดยมีอตั ราเติบโตที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
5. ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าทารายการซื ้อสินทรัพย์เพิ่มเติม ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น ณ วันที่
กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุน ประกอบด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอน ค่ า ธรรมเนี ย มการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม ค่าการตลาด ค่าบริ การของที่ปรึ กษาต่างๆ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ เป็ นต้ น
อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM
6. ดอกเบีย้ จ่ าย
กองทรัสต์ใช้ แหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ นี ้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงิน
ประกันการเช่าทรัพย์สิน โดยมีสมมติฐานการกู้ยืมเงิน ระยะยาวในวงเงินไม่เกินจานวน 1,750.00 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยจ่าย
จากเงินกู้ยืมดังกล่าว คานวณตามอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ ชนดี
ั ้ (MLR) ลบด้ วยอัตราคงที่ ตามที่ได้ รับข้ อเสนอจาก
ธนาคารกสิกรไทย
7. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ คานวณอัตราการเติ บโตระยะยาวของกระแสเงิ น สดสาหรั บโครงการที่เ ป็ นกรรมสิท ธิ
ภายหลังระยะเวลาประมาณการว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะยังคงดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
ต่อไปอีกในอนาคต โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
basis) โดยอ้ างอิงจากการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การในปี สดุ ท้ ายของระยะเวลาประมาณการที่ถกู ปรับลดเพื่อ
สะท้ อนสภาพทรัพย์สนิ ที่มีอายุการใช้ งานมากขึ ้น
8. อัตราคิดลดกระแสเงินสด
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของกองทุนรวม (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถ
คานวณได้ ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1-t) x [D/(D+E)]
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อย่างไรก็ ตาม ในการคานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจาเป็ นต้ องคานวณหาค่า Ke ซึ่งคานวณได้ จาก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ้
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที่
Rf

=



=

Rm

=

อัต ราดอกเบี ย้ ปราศจากความเสี่ ย ง ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระอ้ า งอิ ง จากอัต รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เท่ากับร้ อยละ
3.38 ต่อปี (ที่มา: www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของหน่วยลงทุน/หน่วยทรั สต์ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
อ้ างอิ ง ค่ า เบต้ าของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ และกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และมีระยะเวลาซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกินกว่า 1 ปี ประกอบกับมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้ า
คล้ ายคลึงกันกับสินทรัพย์ของ WHART ได้ แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทคอน (“TREIT”) ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“HREIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การ
เช่าอมตะซัมมิทโกรท (“AMATAR”) และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเหม
ราชอินดัสเตรี ยล (“HPF”) ย้ อนหลัง 1 ปี ถึง ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (ที่มา: Bloomberg)
จากนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการปรับผลกระทบจากการก่อหนี ้โดยนาโครงสร้ าง
เงินทุนของกองทุนอสังหาฯ หรื อกองทรัสต์ แต่ละกองออกตามสมการ (Unleverage Beta
= Leverage Beta / (1+(1-tax)x (D/E)กองทุนอสังหาฯ/กองทรัสต์) จะได้ คา่ Unleverage Beta และ
นาโครงสร้ างเงินทุนของ WHAPF เข้ าไปแทนตามสมการ Leverage Beta = Unleverage
Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHAPF ซึง่ จะได้ คา่ เบต้ าเท่ากับ 0.5266
อัตราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดย
เฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่
้ ปี 2526 – 2560 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ
14.74 (ที่มา: www.set.or.th และการคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี ้
การคานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน (Ke)
ปั จจัยที่ใช้ ในการคานวณ
สมมติฐานที่ใช้
Risk-free Rate (1)
3.38%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
14.74%
 (3)
0.5266
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
9.36%
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ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย (Ke) ที่คานวณได้ ดงั แสดงในตารางข้ างต้ น เท่ากับร้ อยละ 9.36 และเมื่อนาค่า Ke
ไปคานวณหา WACC จะได้ คา่ อัตราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.22 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke

=

Kd

=

t

=

D/(D+E)

=

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย คานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing
Model (CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 9.36
ต้ น ทุน ทางการเงิ น ของหนีส้ ิน ที่มีภาระดอกเบีย้ เท่า กับ ร้ อยละ 3.25 ซึ่ง ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลีย่ ของกองทรัสต์ WHART
กาหนดให้ ไม่มีอตั ราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เนื่องจากกองทุนรวมไม่เสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล
อัตราส่วนหนี ้สินเป้าหมายของกองทุนรวมโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจาก
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมตามนโยบายของ WHART ที่อตั ราร้ อยละ 35.00

การคานวณต้ นทุนถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (WACC) ของกองทรัสต์ WHART
สมมติฐานที่
ปั จจัยที่ใช้ ในการคานวณ
ใช้9.36%
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
3.25%
D/(D+E) (3)
35.00%
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลหรื อ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
7.22%
จากสมมติฐานข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดจากการดาเนินงานและมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้ ดงั นี ้
ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของ WHART จากทรัพย์ สินที่ลงทุนเพิ่มเติม
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 ปี ที่ 7 ปี ที่ 8 ปี ที่ 9 ปี ที่ 10
285.05 289.72 305.56 302.47 307.98 322.79 326.94 328.98 345.21 349.37
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
285.82 290.48 306.33 303.24 308.75 323.55 327.71 329.75 345.97 350.14

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

ปี ที่ 11 ปี ที่ 12 ปี ที่ 13 ปี ที่ 14 ปี ที่ 15 ปี ที่ 16 ปี ที่ 17 ปี ที่ 18 ปี ที่ 19 ปี ที่ 20
349.37 369.29 376.16 383.13 405.00 412.23 419.07 437.76 431.87 403.64
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
350.14 370.06 376.93 383.89 405.77 412.99 419.83 438.53 432.64 404.41

24.86

25.05

25.51

25.58

25.80

26.24

26.46

26.56

27.05

27.28

260.96

265.43

280.82

277.65

282.96

297.31

301.25

303.18

318.92

322.85

27.36

27.94

28.23

28.50

29.12

29.43

29.70

30.26

30.29

29.77

322.77

342.12

348.69

355.40

376.65

383.56

390.14

408.27

402.34

374.64
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หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

ปี ที่ 21 ปี ที่ 22 ปี ที่ 23 ปี ที่ 24 ปี ที่ 25 ปี ที่ 26 ปี ที่ 27 ปี ที่ 28 ปี ที่ 29 ปี ที่ 30
415.27 419.38 400.21 411.86 416.04 357.14 367.76 371.37 374.64 386.16
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
416.03 420.14 400.98 412.62 416.80 357.90 368.53 372.13 375.41 386.92

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

ปี ที่ 31 ปี ที่ 32 ปี ที่ 33 ปี ที่ 34 ปี ที่ 35 ปี ที่ 36 ปี ที่ 37 ปี ที่ 38 ปี ที่39 ปี ที่ 40
389.94 393.37 405.46 409.45 413.04 425.73 429.91 433.71 447.02 451.41
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
390.70 394.14 406.22 410.21 413.81 426.50 430.68 434.47 447.79 452.17

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

ปี ที่ 41 ปี ที่ 42 ปี ที่ 43 ปี ที่ 44 ปี ที่ 45 ปี ที่ 46 ปี ที่ 47 ปี ที่ 48 ปี ที่49 ปี ที่ 50
455.38 469.39 473.98 478.16 492.85 497.69 502.07 517.49 522.57 527.18
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
456.15 470.15 474.75 478.92 493.61 498.46 502.83 518.26 523.33 527.95

30.17

30.42

30.16

30.58

30.83

24.93

25.27

25.49

25.68

76.07

385.86

389.73

370.81

382.05

385.97

332.97

343.25

346.64

349.73

310.85

26.44

26.64

27.06

27.30

27.51

27.95

28.20

28.43

28.89

29.16

364.26

367.50

379.17

382.91

386.30

398.55

402.47

406.05

418.90

423.02

29.39

29.88

30.17

30.41

30.93

31.23

31.49

32.03

32.36

32.64

426.76

440.27

444.58

448.51

462.69

467.23

471.34

486.22

490.98

495.31

ปี ที่ 52 ปี ที่ 53 ปี ที่ 54 ปี ที่ 55 ปี ที่ 56 ปี ที่ 57 ปี ที่ 58 ปี ที่59
548.70 553.53 570.55 562.65 567.72 585.41 555.38 560.69
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77 0.77
549.47 554.30 571.32 563.41 568.49 586.17 556.15 561.46

ปี ที่60
578.82
0.77
579.58

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี ที่ 51
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
543.37
รายได้ ดอกเบี ้ย
0.77
รวมรายได้
544.13
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
และจัดการกองทรัสต์
33.21
Terminal Value
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
510.93
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ
4,650.12
หัก ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
(169.10)
ของกองทรัสต์
มูลค่ ายุติธรรมของทรัพย์ สิน 4,481.02

33.55
-

33.84
-

34.44
-

34.39
-

34.71
-

35.34
-

515.92

520.46

536.87

529.02

533.78

550.83

34.63
-

34.96
35.61
- 7,695.98

521.52 526.50 8,239.95
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ดังนัน้ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จากการคานวณของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีมลู ค่า
เท่ากับ 4,481.02 ล้ านบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน สูงกว่าราคาในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ที่ 4,464.50 ล้ านบาท
เป็ นจานวน 16.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.37 และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้ อยละ 7.24 ซึ่งสูง
กว่าต้ นทุนทางการเงินเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของ WHART
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการวิเคราะห์คา่ ความไว (Sensitivity Analysis) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ เพื่อสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)

กรณีที่ 1 ปรับอัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ภายหลังสิ ้นสุดสัญญาปั จจุบนั ลดลง
และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
กรณีที่ 2 ปรับอัตราค่าเช่า ตังแต่
้ ปีที่ 16 โดยปรับลดอัตราการเติบโตของค่าเช่า ให้ เท่ากับ
ร้ อยละ 2.50 หรื อ 2.00 ทุก 3 ปี และปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของค่าเช่าให้ เท่ากับ
ร้ อยละ 7.50 หรื อ 6.00 ทุก 3 ปี จนสิ ้นสุดประมาณการ

มูลค่ าของทรัพย์ สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
(ล้ านบาท)
4,412.77 – 4,549.28
4,481.02
4,294.97 – 4,704.09

จากการวิเคราะห์คา่ ความไวจะได้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ ที่ระหว่าง 4,294.97 – 4,704.09 ล้ านบาท
สรุ ปความเหมาะสมของราคาซือ้ ทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
จากผลการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยวิธีการประเมินมูลค่าต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการประเมินราคาทรัพย์ สินที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติม
ราคาประเมินสูงกว่ า (ต่ากว่ า)
ราคาประเมิน
วิธีการประเมินมูลค่ า
ราคาในการเข้ าทารายการ (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
1. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
4,175.90 – 4,258.00
(6.46) – (4.63)
2. วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 4,294.97 – 4,704.09
(3.80) – 5.37
เนื่องจากวิธี ปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาเสมือนการนาทรั พย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนมาบริ หารงานภายใต้ ต้นทุนของกองทรัสต์ โดยพิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการประมาณการ และนากระแสเงินสดมาคิดลดด้ วย
ต้ นทุนถัวเฉลี่ยของกองทรัสต์ ในขณะที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระพิจารณาเฉพาะค่าใช้ จ่ ายในการดาเนินงานของทรัพย์สินเพียง
อย่างเดียว ดังนันที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาในการเข้ าทารายการมีความเหมาะสม โดยเห็นว่า การประเมินราคา
ราคาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเหมาะสม โดยมูลค่าทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้มี
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มูลค่า รวมเท่า กับ 4,294.97 – 4,704.09 ล้ า นบาท ซึ่ง ราคาในการเข้ า ท ารายการที่ 4,464.50 ล้ า นบาท อยู่ใ นช่ ว งราคาที่
เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(2) ความเป็ นธรรมของราคากรณีการแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จากที่กล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอกสาหรับการแต่งตัง้
WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ปรากฎในข้ อ 1.2.3 (2) ของส่วนที่ 1 ของรายงานฉบับนี)้ อัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ จากการพิจารณา
เปรี ย บเที ย บอัต ราค่าตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที่ จะเรี ย กเก็ บ กับ WHART ครั ง้ นี ้ กับ อัต ราค่า ตอบแทนผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของ
กองทรัสต์ในปั จจุบนั อีกทังใช้
้ เกณฑ์การคิดคานวณเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในการคานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่าอัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA มีความเหมาะสม
(3)

ความเป็ นธรรมของราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ กรณีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่
WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA
จากที่กล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอกสาหรับสาหรับการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA (ปรากฎในข้ อ 1.2.3 (3) ของ
ส่วนที่ 1 ของรายงานฉบับนี ้) การกาหนดราคาที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ กาหนดราคี่เสนอ
ขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
(4) ความเป็ นธรรมของราคากรณีการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
จากที่กล่าวไว้ ในส่วนเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอกสาหรับสาหรับการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรั สตี (ปรากฎในข้ อ 1.2.3 (4) ของส่วนที่ 1 ของรายงานฉบับนี )้
ข้ อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรั สตีมีเงื่อนไขสาคั ญไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกับเงินกู้ยืม ของ
กองทรัสต์อื่นที่มีการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราดอกเบี ้ยรวมค่าธรรมเนียมการ
จัดหาเงินกู้ตลอดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวจากการพิจารณาอัตราดอกเบี ้ยแท้ จริ งในการกู้ยืมมีความเหมาะสม
1.3.2 ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
(1)

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขกรณีการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรัพย์ สนิ ของกลุ่ม WHA

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA จากร่างสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ร่างสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ร่างสัญญา
เช่าอาคาร ร่างบันทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน ร่างสัญญาซื ้อขายเครื่ องมือ และอุปกรณ์ ร่างสัญญาจานองที่ดินและสิง่
ปลูกสร้ าง และร่างสัญญาตกลงกระทาการ ซึง่ มีรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขและ/หรื อ
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ข้ อ ก าหนดหลายประการของร่ างสัญ ญาต่างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ WHA เป็ น เงื่ อ นไขและ/หรื อ
ข้ อกาหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ WHART ให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ มีสภาพเป็ นไปตามที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกันก่อนการเข้ า
ทารายการ รวมทังเป็
้ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่จะเอื ้อให้ WHART ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ อันได้ แก่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม และ/
หรื อเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปของการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ นเงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่ง
เงื่อนไขดังกล่าวมิได้ ทาให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น
o ข้ อกาหนดที่ WHA ตกลงจะชาระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ้นที่เช่าหลังคาที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน ใน
อัตราที่กาหนดเป็ นระยะเวลา 3 ปี (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63) สาหรับพื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ า และ
25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา นับจากวันที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โดย WHA และหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ WHA
สามารถใช้ สิทธิ เช่าหลังคาดังกล่าวได้ โดยการใช้ สิทธิ เช่าหลังคานัน้ จะต้ องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่
WHART เข้ าลงทุน และมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ตกลงจะชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว รวมทัง้ WHA ตกลง
วางเงินประกันการเช่าและการบริ การสาหรั บ เพื่อเป็ นการประกันการชาระค่าเช่าพื ้นที่เช่า ที่ไม่มีผ้ ูเช่าดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี ้ กรณี ระยะเวลาเช่าของผู้เช่ารายใหม่หรื อ อัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ (ซึ่งเข้ าเป็ นผู้เช่าแทน WHA ใน
อาคารหรื อพื ้นที่หลังคาที่วา่ ง ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน) น้ อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของ 3 ปี หรื อ 25 ปี หรื อมีอตั ราค่า
เช่าต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่กาหนด WHA ตกลงจะรับผิดชอบค่าเช่าหรื อค่าเช่าส่วนที่ขาดจนครบกาหนดระยะเวลาเช่า
อาคารและพื ้นที่หลังคาที่คงเหลือ
o ในวันโอนกรรมสิทธิและก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ WHA ต้ องดาเนินการให้ ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อขายปราศจากภาระ
ผูกพัน การรอนสิทธิ ไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาทใด ๆ มีทางเข้ าออกสูท่ างสาธารณะในสภาพที่ดี
และเหมาะสมกับการใช้ งานของทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขาย โดยในกรณีที่ผ้ จู ะซื ้อเห็นว่าสภาพของทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายอยูใ่ นสภาพ
ที่เสียหาย หรื อชารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ WHART มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขาย
จนกว่าผู้จะขายจะดาเนินการแก้ ไขความเสียหาย หรื อความชารุดบกพร่องดังกล่าว โดยผู้จะขายมีหน้ าที่ต้องดาเนินการ
ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก รวมทัง้ WHA จะโอนสิทธิ และหน้ าที่ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินที่จะซื ้อขาย และเงิ นประกัน คงเหลือที่ได้ รับจากผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การให้ แก่ WHART
o WHART มิสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนได้ หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินที่ซื ้อขาย
ได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการประกอบกิจการของทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญ
o ข้ อกาหนดให้ WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ขณะที่ WHA เป็ นผู้รับผิดชอบค่า
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้ จ่ายและค่าอากรแสตมป์ อันเกี่ยวกับการการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตามสัญญานี ้จาก WHA มายัง WHART รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ น ้า และมิเตอร์
ไฟฟ้าของกรณีผ้ เู ช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะเป็ นเจ้ าของมิเตอร์
o ข้ อตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขันกับกิจการของ WHART ในช่วงที่ยงั ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ WHART
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตังอยู
้ ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน
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o

ข้ อตกลงที่ WHA ตกลงจานองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึ่งเป็ นที่ดินที่ตงของโครงการ
ั้
WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทังทรั
้ พย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว แก่ WHART เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรั บ หนี ้
หรื อค่าเสียหายที่จะเกิดขึ ้นจากการเรี ยกร้ องให้ WHA ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการให้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวแก่ WHART ออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมทังหนี
้ ้หรื อค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการที่ WHA ผิดข้ อตกลงเรื่ อง
การให้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์สินที่เช่า ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่
อาจมีหรื อาจเกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเงื่อนไขในการเข้ าทารายการและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินของกลุม่ WHA
จานวน 4 รายการในครัง้ นี ้ กับการเข้ าลงทุนในครัง้ แรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557 การเข้ าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เมื่อ
เดือนธันวาคม 2558 การเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่
3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผา่ นมา พบว่า เงื่อนไขสาคัญมีความคล้ ายคลึงกันหรื อกาหนดขึ ้นโดยใช้ หลักการเดียวกัน เช่น
o ข้ อกาหนดต่างๆ ในสัญญาตกลงกระทาการ เช่น ข้ อตกลงที่ WHA จะชาระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ้นที่หลังคาที่
ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี นับจากวันที่ WHART เข้ าลงทุน ข้ อตกลงที่ WHA
จะไม่แข่งขันกับกิจการของกองทรัสต์ โดย WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สินของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน (รายละเอียด
ปรากฎตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น) เป็ นต้ น
o การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขในการว่าจ้ างให้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินของ
กลุ่ม WHA ในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ เช่น การประเมิน ผลการดาเนินงาน ขอบเขตการบริ หารจัดการทรัพย์สิน มี
หลักการเช่นเดียวกันกับการว่าจ้ างให้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สิน ที่ลงทุนครัง้ แรก ทรัพย์สินที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 ครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3 (รายละเอียดปรากฎตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น) สาหรั บหลักเกณฑ์ ในการ
กาหนดค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) มาจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่
กาหนดไว้ แน่นอนรายปี โดยจะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
o ข้ อกาหนดในสัญญาจะซื ้อจะขาย และสัญญาโอนสิทธิการเช่า เช่น ความรับผิดชอบของ WHART และ WHA ในการ
ชาระค่าใช้ จ่ายและภาษี อากรต่างๆ หน้ าที่และคารับรองของ WHA ที่ต้องดาเนินการให้ ทรัพย์สนิ ปลอดภาระและพร้ อม
ต่อการเข้ าลงทุนของ WHART เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าดังกล่าว
เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดโดยส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผลลัพธ์การคานวณค่าใช้ จ่ายและภาษีอากรของการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ นี ้ อาจมีความแตกต่างจากการเพิ่มทุน ในแต่ละครัง้ ตามมูลค่าทรัพย์สินในการเข้ าทารายการ และสัดส่วน
รูปแบบกรรมสิทธิ์ Freehold และ Leasehold ของสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกัน
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(2)

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขกรณีการแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรับ
ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ จากร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดังที่ปรากฎใน
ส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็นว่า ข้ อกาหนดต่างๆ ในร่ างสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวจะช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของกลุ่ม WHA ที่เข้ า
ลงทุนในครัง้ นี ้ได้ อย่างราบรื่ นทันทีภายหลังการเข้ าทารายการ อีกทังเป็
้ นข้ อกาหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าที่
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนด
ที่เหมือนกับสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพ ย์สินที่ WHART เข้ าลงทุนในครัง้ แรก เข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 เช่น
o กาหนดให้ ค่าจ้ างบริ หารทรั พย์ สินไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ (NAV) ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) และ WHA สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรั บ ปรุ ง อาคาร และการก่ อ สร้ างพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 2 ของมูล ค่ า ก่ อ สร้ าง กรณี WHAREM
มอบหมายให้ WHA ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สนิ อื่นที่มิได้ มาจาก
WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA
o ข้ อตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขันกับกิจการของ WHART ในช่วงที่ยงั ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ WHART
โดยกรณี WHA มีทรัพย์สินของตนตังอยู
้ ่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของ WHART WHA จะต้ องเสนอทรัพย์สิน
ของ WHART ให้ แก่ลกู ค้ าก่อน
o กาหนดให้ คา่ ธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบารุ งรักษาทรัพย์สนิ
ในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ13 ค่าเบี ้ยประกัน (ยกเว้ นกรณี เบี ้ยประกันที่สงู กว่าปกติอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเมื่อผู้จดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีเห็นชอบต่อเบี ย้ ประกันดังกล่าวแล้ ว WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันเฉพาะจานวนที่
เพิ่มขึ ้น) ค่าบารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าภาษี โรงเรื อน เป็ นต้ น
o กาหนดให้ มีการพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 ปี ของวันที่ WHART
เข้ าลงทุน โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังริ มทรัพย์เช่นเดียวกันกับ ทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงื่อนไขในการแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์
สาหรับทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA มีความเหมาะสม

13

ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบารุงรักษาทรัพย์ สนิ ในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวน การรักษา
ความปลอดภัย การดูแลบารุ งรักษาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายในอาคารที่ไม่มีผ้ เู ช่าและภายนอกอาคาร เป็ นต้ น
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(3)

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขกรณีจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่ม
เดียวกันของ WHA

ด้ วยเงื่อนไขสาคัญต่างๆ ของการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ บุคคลกลุม่ เดียวกันของ WHA
มีเงื่อนไขที่เทียบเคียงกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ ไป อย่างไรก็ดี ในกรณี
ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครบตามสัดส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นที่มีความประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรั สต์ที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั ง้ นีเ้ พื่อให้ ค รบตามสัด ส่วนเดิม อาจได้ รับการจัดรรพร้ อมกับหรื อหลังจากการจัด สรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชน (Public Offering) หรื อไม่ก็ได้ ดังนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงื่อนไขในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ บุคคล
กลุ่มเดียวกันของ WHA มีความเหมาะสม เพื่อให้ WHA สามารถปฎิบตั ิตามข้ อตกลงที่จะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรั สต์ที่จะการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ อย่ างไรก็ดี ผู้ถือหน่ วยควรพิจาณา
ผลกระทบในด้ านสัดส่ วนการถือหน่ วย (Control Dilution) ในกรณีผ้ ูถือหน่ วยเดิมไม่ ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจอง
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ ท่ จี ะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้ แก่ ประชาชน (Public Offering)
(4)

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขกรณีการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ด้ วยเงื่ อนไขสาคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรั สตีในครั ง้ นีไ้ ม่ด้อยกว่าเมื่อ
เทียบเคียงกับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ WHART อีกทัง้ มีเงื่อนไขที่สาคัญคล้ ายคลึง
กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของ WHART ที่
ผ่านมา อีกทัง้ การกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้ WHART ไม่ต้องนาทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืม (รายละเอียด
ปรากฏในข้ อ 1.2.3 (4) ของส่วนที่ 1 ของรายงานฉบับนี ้) ขณะทีเ่ งื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดอื่นเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่า เงื่อนไขในการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมีความเหมาะสม
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ส่ วนที่ 2 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของการเข้ าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการต่างๆ ดังนี ้
o การลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA มีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนื่องจากทรัพย์สินที่
จะลงทุนดังกล่าวปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยร้ อยละ 94.29 (ไม่รวมพื ้นที่เช่าหลังคา) และ
สาหรับอาคารคลังสินค้ า (ไม่รวมโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ซึ่งปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่แล้ ว ) และพืน้ ที่เช่า
หลังคาอาคารคลังสินค้ า (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) ที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน WHA และ/หรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สินจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่า
หลังคาอาคารคลังสินค้ า นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี ้ สินทรัพย์ที่ WHART จะเข้ าลงทุนใน
ครัง้ นี ้ มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย
ประมาณ 7.51 ปี นับจากวันที่คาดว่า WHART จะเข้ าลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินตกลงจะ
ชาระค่าเช่าแทน กรณีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน และระยะเวลาในการต่ออายุการเช่า) ประกอบกับสินทรัพย์
ดังกล่าวมีข้อได้ เปรี ยบด้ านที่ตงั ้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณเขตจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งที่
สาคัญแห่งหนึง่ ของประเทศ ทาให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นที่ต้องการของตลาด ทาให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การจากทรั พย์สินดังกล่าวต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้
โดยเฉพาะโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ซึง่ เป็ นโครงการในทาเลที่ตงใหม่
ั้
สนับสนุนให้ WHART ลดการกระจุกตัว
และเพิ่มการกระจายความเสีย่ ง ซึง่ ในกรณีทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่า
เป็ นไปตามแผนงานที่ WHART วางไว้ จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้นของ WHART ในอนาคต
2. ทาให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ โดยรวมเพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจช่วยเพิ่มความ
เชื่อมัน่ และความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึ่งความต้ องการหน่วยทรั สต์ของ WHART ที่เพิ่มขึ ้น
นัน้ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่อาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
3. ราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ที่ไม่เกิน 4,464.50 ล้ านบาท อยูใ่ นช่วงราคายุติธรรมของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน
โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ากับ 4,294.97 – 4,704.09 ล้ านบาท (รายละเอียดการ
ประเมินราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้)
4. ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี แรกภายหลังการเข้ าลงทุนทรัพย์สินของกลุ่ม WHA เท่ากับ 0.75
บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทุน 0.04 บาทต่อหน่วย) ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั กรณี WHART มิได้ มีการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดๆ เพิ่มเติม (พิจารณารายได้ จากทรัพย์สนิ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของ WHART จานวน 20 รายการ) ซึง่ จะ
มีประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี แรกที่ 0.75 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมประมาณการการจ่ายเงินลดทุน
0.04 บาทต่อหน่วย)
5. เงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดของร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ มีสภาพเป็ นไปตามที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน และเอื ้อให้ WHART ได้ รับประโยชน์จาก
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การเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ/หรื อเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปของการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อเป็ น
เงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ ทาให้ WHART เสียประโยชน์ เช่น WHA และ/
หรื อเจ้ าของทรัพย์สินตกลงชาระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าและพื ้นที่เช่าหลังคาที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ WHART เข้ าลงทุน
และ WHA ตกลงจานองที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ดินที่ตงของโครงการ
ั้
WHA
พระราม 2 กม. 35 รวมทังทรั
้ พย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว แก่ WHART เพื่อเป็ นหลักประกันการให้ สทิ ธิตอ่ อายุ
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นต้ น อีกทัง้ เงื่อนไขสาคัญมีความคล้ ายคลึงกันหรื อกาหนด
ขึ ้นโดยใช้ หลักการเดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของกลุม่ WHA ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ ครัง้ แรก การ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. WHART จะมีภาระหนี ้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น กรณี WHART กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสูงสุดตามมติ
คณะกรรมการที่ไม่เกิน 1,780.00 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 39.87 ของมูลค่าเข้ าลงทุนสูงสุด โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงินสาหรับวงเงินกู้ที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี และวงเงินกู้ที่ 2 เพื่อชาระเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 อีก 1 ปี รวมทังสิ
้ ้น 2
ปี เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วน ทังนี
้ ้ WHART อาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรื อออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อนาเงินกู้ดงั กล่าวมาชาระหนี ้เงินกู้ข้างต้ นต่อไปได้
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มิได้ ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง WHART จะ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ จ ะท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ สัด ส่ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ (Control dilution)
ประมาณร้ อยละ 13.22 (รายละเอี ย ดปรากฎในส่ว นที่ 1 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับ นี )้ นอกจากนี ้ กรณี ที่ ร าคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายต่ากว่าราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน้ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของ
หน่วยลงทุน (Price Dilution)
3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ของกลุ่ม WHA ที่เข้ าลงทุนในครั ง้ นีไ้ ด้ ต าม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จคลังสินค้ าให้ เช่า เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าราย
ใหม่สาหรับทรัพย์สินที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA และ/หรื อเจ้ าของทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ ภายหลัง
สิ ้นสุดระยะเวลาเช่า 3 ปี สาหรับอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มา
ทดแทนผู้เช่าเดิมได้ หรื อ ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ด้อยลง เป็ นต้ น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระดับและความต่อเนื่องของรายได้ ทาให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรั สต์ อาจมิได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ WHA ตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ความเสีย่ งจากการขาดประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สนิ กรณี WHART ไม่สามารถใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ โครงการ
WHA พระราม 2 กม. 35 อีก 30 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าส่วนแรก 30 ปี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม อย่างไร
ก็ดี เนื่องจาก WHA ตกลงจะนาที่ดินบนโฉนดเลขที่ 134435 เนื ้อที่ประมาณ 39-2-72.8 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ดินที่ตงของโครงการ
ั้
WHA พระราม 2 กม. 35 รวมทังทรั
้ พย์สินอื่นที่เช่าของโครงการดังกล่าว มาจานองเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สินของ WHA ที่ให้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า แก่ WHART ซึ่งกรณีที่ WHA ผิดสัญญาดังกล่าว WHART
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จะได้ รับค่าชดเชยสูงสุดเท่ากับความเสียหายที่ไม่ได้ รับสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่า ดังนัน้ เงื่อนไขตามสัญญาจานอง
ดังกล่าวจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ WHART ได้ ในระดับหนึง่
5. ความเสีย่ งจากการขาดประโยชน์และการมีภาระหน้ าที่เพิ่มเติม กรณีสญ
ั ญาเช่าที่ดินหลักหรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอด
ที่หนึ่ง ของโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ถูกยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินทอดที่สอง นอกจากจะมีความเสี่ยงที่สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สอง จะถูกยกเลิก
หรื อสิ ้นสุดก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแล้ ว WHART ยังมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกันต่อสิทธิการเช่าที่ดิน
หลักและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง เพิ่มเติมอีกด้ วย อย่างไรก็ดี WHART อยู่ระหว่างเจรจากับบริ ษัท ท๊ อปวิว บิส
ซิเนส จากัด (“เจ้ าของที่ดิน”) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“ผู้เช่าที่ดินหลัก”) และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ จากัด (“ผู้เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง”) เพื่อที่จะได้ รับสิทธิการเข้ าสวมสิทธิเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้เช่าที่ดินหลัก
กรณีผ้ เู ช่าช่วงทอดที่หนึง่ ผิดสัญญากับผู้เช่าที่ดินหลัก หรื อเข้ าสวมสิทธิเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับเจ้ าของที่ดิน กรณีผ้ เู ช่า
ที่ดินหลักผิดสัญญากับเจ้ าของที่ดิน รวมถึง WHART มีนโยบายการเข้ าลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดย WHART ต้ องจัดให้ มีมาตราการเพื่อบรรเทาหรื อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั
เนื่องจากการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดยหาก WHART สามารถเจรจากับเจ้ าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดินหลัก และผู้เช่าช่วงทอดที่หนึง่ เพื่อให้ มีข้อตกลงหรื อเงื่อนไข
เพื่อบรรเทาหรื อลดความเสี่ยงตามนโยบายดังกล่าวได้ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ WHART ได้ ใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี WHART อาจมีภาระหน้ าที่เพิ่มเติมหากต้ องเข้ าดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาหรื อเข้ าสวมสิทธิ
เป็ นผู้เช่าที่ดินโดยตรงหรื อผู้เช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึง่ (แล้ วแต่กรณี) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในกรรมสิทธิ์ การลงทุน
ในสิทธิการเช่า และการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึง่
6. อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข
ในการเข้ าทารายการต่างๆ กับ WHA ทัง้ ในส่วนราคาและเงื่ อนไขในการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี
เนื่องจากก่อนการเข้ าลงทุนในทรั พย์สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาในการ
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทานข้ อมูลและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ และอุปกรณ์หลักของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม
รวมทังราคาในการเข้
้
าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ อ้ างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจานวน 2 ราย ซึ่ง
เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
จะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึ่งการดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรั กษา
ผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ ความเหมาะสมของราคา
และเงื่อนไขในการเข้ าทารายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ า ลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่
WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ดี
WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทตน
ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
พร้ อมสาหรับการลงทุนโดย WHART
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2.

3.
4.

ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และการ
ปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็นกฎหมาย
คงค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ WHAREM จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ WHART การกู้ยืม
เงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ WHART

นอกจากนี ้ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN บางนา-ตราด กม. 23 ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส
จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้) บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก) และ WHA KPN Alliance (ใน
ฐานะผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง) ตกลงโอนสิทธิ
และหน้ าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ สัญญาเช่าช่วง
ที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่บริ ษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
o การแต่ งตัง้ WHA เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่ WHART
จะลงทุนเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. ช่วยให้ WHAREM สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน ของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ไ้ ด้ ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิ ภาพต่อไปในอนาคต ทาให้ WHART มีโอกาสได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทารายการตามเป้าหมายที่วางไว้
เนื่ อ งจาก WHA มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ าและโรงงานมากว่า 10 ปี
2. มีความคล่องตัวในการประสานงานและการดาเนินการต่างๆ เพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพย์สินทังหมดของ
้
WHART
ภายหลังการเข้ าทารายการ มากกว่าเมื่อเทียบกับการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากประสบการณ์ในการทางานร่วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงที่ผา่ นมา
3. เกิดการประหยัดต่อขนาดในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาและ/หรื อการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ ให้
อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหาประโยชน์ จากการที่ทรัพย์สินทังหมดของ
้
WHART อยู่ภายใต้ การดูแลของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รายเดียว
4. ข้ อกาหนดในร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่เข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ได้ อย่างราบรื่ นทันทีภายหลังการเข้ าทารายการ อีกทังเป็
้ น
ข้ อกาหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
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สูงสุดของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ เหมือนกับสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สินที่ WHART เข้ าลงทุนครัง้ แรก การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ขณะที่
อัตราการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามความเห็นของผู้จดั การ
กองทรัสต์ จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเรี ยกเก็บกับ WHART ครัง้ นี ้ กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์อื่น และอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สาหรับการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ คือ อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใน
การเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและ/หรื อเงื่อนไขการว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของ WHA ในการทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
จะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือ การปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ชว่ ยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ า
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ และเงื่อนไขในการเข้ าทา
รายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ
ของกลุม่ WHA ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติ
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
o การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุน โดยสาหรับการเข้ าลงทุนแต่ละครัง้ WHA ตกลงจะถือครองหน่วยทรัสต์ไม่
น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 15 ของจ านวนหน่ว ยทรั สต์ ทัง้ หมดที่ มีก ารออกและเสนอขายในการเพิ่ มทุน เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
2. สร้ างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจช่วยให้ การออกและเสนอขายในครัง้ นี ้มีโอกาส
สาเร็ จลุลว่ งได้ มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ คือ อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายอื่นมีผลกระทบในด้ านสัดส่วนการถือหน่วยในกรณีผ้ ู
ถือหน่วยเดิมไม่ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสัดส่วนเดิม รวมถึงอาจเกิด
ข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรองราคาและ/หรื อเงื่อนไขการ
เสนอขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่มีการกาหนดไว้ ตามคู่มือการปฎิบตั ิการ รวมถึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ WHAREM โดยการ
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กาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ กาหนดราคาที่เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อ
ประชาชนทั่วไป ทัง้ นี ้ หากผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิม แสดงความจ านงที่ จะซือ้ หน่วยทรั สต์ เ กิ น สิท ธิ WHAREM อาจจะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ดงั กล่าวตามเห็นสมควรพร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชน (Public Offering) หรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ และเงื่อนไขในการเข้ าทา
รายการดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกับ WHA มีประโยชน์ตอ่ WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ อย่ างไรก็ดี ผู้ถือหน่ วยควรพิจาณาผลกระทบในด้ านสัดส่ วนการถือหน่ วย (Control Dilution) ในกรณีผ้ ูถือ
หน่ วยเดิมไม่ ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ท่ จี ะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้ แก่ ประชาชน
(Public Offering)
o การกู้ยมื เงินของ WHART
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัสตี มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เงื่อนไขสาคัญต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีซึ่ ง WHAREM ได้ รับใน
ปั จ จุบัน เช่ น อัต ราดอกเบี ย้ ลัก ษณะการชาระเงิ น ต้ น การให้ ห ลักประกัน ไม่ด้ อ ยกว่า และเป็ น เงื่ อนไขทั่วไปเมื่อ
เทียบเคียงกับเงิ นกู้ยืมของกองทรั สต์ อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิ จใกล้ เคียงกับ WHART (อ้ างอิงตามข้ อมูลที่
เปิ ดเผยในสาธารณะ) และคล้ ายคลึงกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีสาหรับการเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สินครัง้ ที่ 3 ของ WHART ที่ผ่านมา (การเปรี ยบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ของข้ อเสนอเงินกู้ยืมในครัง้ นี ้กับเงินกู้ยืม
ของ WHART สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน ปรากฎในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้)
2. WHART ไม่ต้องนาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นหลักประกันการกู้ยืม
3. เป็ นทางเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกลุม่ WHA ที่มีต่อสถาบัน
การเงินตามแผนงานและภายในระยะเวลาที่วางไว้ โดยการเจรจาและ/หรื อการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินของ WHART จากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีในครัง้ นี ้อาจมีความราบรื่ นและรวดเร็ วกว่าสถาบัน
การเงินอื่นที่ WHART ไม่เคยทาธุรกรรมร่วมมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. อาจเกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของทรัสตีซึ่งจะเป็ นผู้กระทาการในฐานะกองทรัสต์ในการพิจารณาเลือกข้ อเสนอ
เงินกู้ยืม และ/หรื อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมที่เป็ นข้ อเสนอจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขัดแย้ งระหว่าง WHART กับเจ้ าหนี ้ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับทรัสตีในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัสตีจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริ ต ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้
การเข้ าทารายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการกาหนดไว้ ตาม
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สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ในการเข้ าทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2. เกิ ดการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์กับ ทรั สตีเพิ่มขึน้ จากที่มีอยู่ในปั จจุบัน ซึ่ง
WHART มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี รวมจานวน 2,247.10 ล้ านบาท
(ยอดหนี ้คงค้ าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ ข้ อด้ อย และความเสี่ยงที่ WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทารายการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าการกู้ยืมเงินของ WHART จากสถาบันการเงินซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัสตี มีประโยชน์ตอ่ WHART และมี
ความเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาหรับการทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ WHART
เป็ นสาคัญ ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสีย่ ง ข้ อจากัด และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้ นี ้ด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ WHART ขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์
อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยของ WHART เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของ WHAREM WHA และธนาคารกสิกรไทย ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาการเงินของ WHART ตลอดจนข้ อมูลที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตังข้
้ อสมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความ
ถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถูกต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ใน
อนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ค วามเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ
WHART ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน้ และการให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี ้ มิได้ เป็ นการ
รับรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับ WHART
ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
กรรมการผู้จดั การและผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้ อมูลทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1) ประวัติและความเป็ นมาของ WHART
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“WHART” หรื อ “กองทรัสต์”) จัดตังขึ
้ ้น
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดย WHART ได้ นาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นกั ลงทุน ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 จานวน 3,107.90 ล้ านบาท เข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอร์ เรชัน จากัด
(มหาชน) (“WHA) ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในครัง้ แรก ประกอบด้ วย พื ้นที่ให้ เช่าคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า
จานวน 167,107.45 ตารางเมตร และพื ้นที่ให้ เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) จานวน 74,617.34 ตารางเมตร โดย
พื ้นที่เช่าดังกล่าวอยูใ่ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ 3 โครงการของ WHA คือ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) โดยหน่วยทรัสต์ของ WHART
ได้ เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นวันแรกในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เพื่อลงทุน
ทรัพย์สิน 3 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม.4 (2) โครงการ WHA วังน้ อย และ (3) โครงการ WHA สระบุรี
มูลค่าการลงทุนรวม 4,645.91.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้ เข้ าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ได้ มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 2 เพื่อลงทุน
ทรัพย์สิน 2 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร กม. 5 และ (2) โครงการ WHA ลาดกระบัง มูลค่าการลงทุนรวม
4,190.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอน) โดย WHART ได้ เข้ าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 เมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF”) เป็ นกองทรั สต์ โดยมี
WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF และชาระค่าตอบแทนให้
WHAPF เป็ น หน่วยทรั สต์ โดย WHAPF มี ท รั พ ย์ สิน รวม 15 โครงการ ได้ แ ก่ (1) โครงการ Kao 1 และ Kao 2 (2) โครงการ
Triumph (3) โครงการ DKSH Consumer (4) โครงการ DKSH 3M (5) โครงการ DKSH บางปะอิน (6) โครงการ Ducati Phase
1 (7) โครงการ Healthcare (8) โครงการ Kao 3 (9) โครงการ WHA บางนาตราด กม. 19 (10) โครงการ DSG Phase 1 – 2
(11) โครงการ Ducati Phase 2 (12) โครงการ DKSH 3M Phase 2 (13) โครงการ WHA พานทอง ชลบุรี (14) ระบบปรั บ
อากาศโครงการ Healthcare และ (15) โครงการ DSG Phase 3 โดยมีอตั ราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ที่อตั รา
1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของ WHART นอกจากนี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2560
ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ WHAPF จานวน 4 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA
ขลหารพิจิตร กม. 3 (2) โครงการ WHA บางนาตราด กม. 19 Phase 2 (3) โครงการ WHA ลาลูกกา และ (4) โครงการ Omada
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โดย WHART ได้ ดาเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ WHAPF รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560
ข้ อมูลสรุปของ WHART มีดงั นี ้
ชื่อกองทรัสต์
: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
ผู้จดั การกองทรัสต์
: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“WHAREM”)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ : บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”)
ทรัสตี
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“KAsset”)
อายุของกองทรัสต์
: ไม่มีกาหนดอายุ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว : 18,215,102,679.43 บาท
จานวนหน่วยทรัสต์
: 1,963,977,172 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.2746 บาท
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.2) วัตถุประสงค์ และโครงสร้ างการจัดการของ WHART
WHART จัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและนาหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ฯ โดย WHART จะนา
เงินที่ได้ รับจากการระดมทุนไปลงทุนในทรั พย์สินและนาทรัพย์สินที่ลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่า
ช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่า อย่างไรก็ดี
WHART จะไม่เข้ าดาเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น รวมทังจะ
้
ไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่
ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ทังนี
้ ้ โครงสร้ างของ WHART ปรากฏตามแผนภาพด้ านล่าง

ผู้เช่ า
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ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องต่อการดูแล ตรวจสอบ และบริ หารจัดการ WHART ประกอบด้ วย (1) ทรั สตี (2) ผู้จัดการกองทรั สต์ (3)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยข้ อมูลสรุปของแต่ละส่วน มีดงั นี ้
1. ทรัสตี
ชื่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันที่จดทะเบียน
ที่ตงั ้

:
:
:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
0105535048487
18 มีนาคม 2535
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
ทุนจดทะเบียน
: 135,771,370 บาท
ลักษณะและขอบเขต : ▪ KAsset เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนและทรัสตี
การดาเนินธุรกิจ
▪ หน้ าที่ของ KAsset ในฐานะทรั สตีของ WHART คือ ทรั สตีจะทาหน้ าที่ติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและ
ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพด้ วยความชานาญ รวมทังควบคุ
้
มดูแลการลงทุนของกองทรัสต์
การเปิ ด เผยข้ อมูล ของกองทรั สต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ โดยปฏิ บัติ ต่ อ ผู้รั บ
ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้รับประโยชน์และเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ KAsset ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 มีดงั นี ้
รายชื่อ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 . ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
27,154,272
100.00
2 . นายศิริพงษ์ นันทศรี
1
0.00
3 . น.ส.เสาวภาค พินิจพิชิตกุล
1
0.00
รวม
27,154,274
100.00
ที่มา : www.bol.co.th

2. ผู้จดั การกองทรัสต์
ชื่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันที่จดทะเบียน
ที่ตงั ้
ทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้ ว
ลักษณะและขอบเขต
การดาเนินธุรกิจ

:
:
:
:
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
0115557007350
23 เมษายน 2557
1121 หมูท่ ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้นมูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

: WHAREM ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยหน้ าที่
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของ WHART คือ บริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทาง
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

ธุรกิจ กาหนดกลยุทธ์ ลงทุนในการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จัดทางบประมาณ งานนัก
ลงทุน สัม พัน ธ์ การก ากับ การปฏิ บัติ ง านและการด าเนิ น กิ จ การต่า งๆ ของกองทรั สต์ จัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยการให้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และให้ บริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการเช่า และนารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินมาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ WHAREM มีดงั นี ้
รายชื่อ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
99,997
99.997
2 . นายสมยศ อนันตประยูร
1
0.001
3 . น.ส.จรี พร จารุกรสกุล
1
0.001
4 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
1
0.001
รวม
100,000
100.000
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART

รายชื่อกรรมการ

: รายชื่อกรรมการของ WHAREM มีดงั นี ้
รายชื่อ
1 . นายกาธร ตติยกวี
2 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
3 . นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการแและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ

ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART

รายชื่อผู้บริ หาร

: รายชื่อผู้บริ หารของ WHAREM มีดงั นี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายธนภัทร อนันตประยูร ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์
3 . น.ส. ปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน
4. นายรชต ตราชูวณิช
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
5. น.ส. ณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ หารสินทรัพย์
6. นายสุพจน์ สุทธิประภา
ผู้จดั การฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร และจัดการความ
เสีย่ ง
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHART

3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ชื่อ
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
วันที่จดทะเบียน
:
ที่ตงั ้
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
0107555000082
23 เมษายน 2555
1121 หมูท่ ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
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ทุนจดทะเบียน

: ทุน จดทะเบี ย น จ านวน 1,567,773,018.60 บาท และทุน ช าระแล้ ว 1,432,630,019.10 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 14,326,300,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ลักษณะและขอบเขต : ธุรกิจหลักของ WHA ประกอบด้ วย
การดาเนินธุรกิจ
(1) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนพัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ธุรกิจ
ย่อย ได้ แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อรายได้ ค่าเช่าและบริ การ ธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อจาหน่าย ธุรกิจการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจ
บริ หารและจัดการกองทรัสต์
(2) ธุรกิจพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม และ/หรื อ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
(3) ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคและพลังงาน โดยให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคประเภท
การจาหน่ายน ้าดิบ ผลิตและจาหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริ หารจัดการน ้าเสีย และ
ให้ บริ การด้ านพลังงานผ่านการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานเชื ้อเพลิงเชิง
พาณิชย์ และพลังงานทดแทน
(4) ธุรกิจให้ บริ การด้ านดิจิทลั ซึง่ แบ่งออกเป็ น (1) บริ การ Data Center: Co-location (2) บริ การ
เชื่อมต่อสือ่ สารในโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ วนาแสง FTTx (3) บริ การให้ เช่า Rental/Leasing
Equipment and Software และ (4) บริ การ System Integration

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โดย WHA ได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHART ซึงมี
่่ หน้ าทีโ่ ดยสรุป ดังนี ้
(1) ดูแลและบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อประโยชน์ใน
การบริ การ บริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมถึง จัดหา
บริ ษัทประกันภัยและชาระเบี ้ยประกันภัย
(2) อ านวยความสะดวกให้ กับ ทรั สตี ผู้ป ระเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สินของกองทรั สต์ แ ละผู้จัดการ
กองทรัสต์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
(3) ร่ วมกับผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อทาให้ กองทรัสต์ได้ มาซึ่งใบอนุญาตและ/หรื อเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องและจาเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์จดั หาผู้เช่า
พืน้ ที่ในอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง้ ประสานงานและเจรจากับผู้เช่าในการเข้ าทาสัญญาเช่า
สัญญาบริ การหรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
: รายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีดงั นี ้
รายชื่อ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 . กลุม่ นายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุกรสกุล
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ้ง จากัด 1
3,629,083,491 25.33
น.ส.จรี พร จารุกรสกุล
1,471,761,769 10.27
นายสมยศ อนันตประยูร
1,032,666,723
7.21
2
Credit Suisse AG, Singapore Branch
321,473,360
2.24
รวม
6,454,985,343 45.06
2. State Street Bank Europe Limited
1,541,731,285 10.76
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
702,435,564
4.90
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4.
5.
6.

บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11
กลุม่ ตระกูลจารุกรสกุล
นายวุฒิ จารุกรสุกล
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสุกล
นายอนุวฒ
ั น์ จารุกรสุกล
น.ส. ภัสนันท์ จารุกรสุกล
น.ส. วรรณกานต์ จารุกรสุกล
นางมาลี จารุกรสุกล
นายธีระ จารุกรสุกล
รวม
7. กลุม่ ตระกูลชลคดีดารงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล โดย บลจ. แอสเซทพลัส
จากัด
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
นางวารุณี ชลคดีดารงกุล
นางพงษ์ พฒ
ั น์ ชลคดีดารงกุล
รวม
8. นายสัญชัย สุขสมชีวิน
9. น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ ้ง
10. นางเฉลียว ศรี ชยั วัฒน์
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

316,455,600
186,861,000

2.21
1.30

130,000,000
18,041,150
9,700,000
7,000,000
6,000,000
2,000,000
1,022,000
173,763,150

0.91
0.13
0.07
0.05
0.04
0.01
0.01
1.21

58,756,700

0.41

46,334,800
0.32
36,300,000
0.25
1,000,000
0.01
142,391,500
0.99
155,000,000
1.08
99,094,578
0.69
95,585,000
0.67
4,457,997,171 31.12
14,326,300,191 100.00

หมายเหตุ 1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ ้ง จากัด ประกอบด้ วย (1) นายสมยศ อนันต
ประยูร 500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 (2) น.ส.จรี พร จารุ กรสกุล 499,999 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.00 และ (3) น.ส.จารุ วรรณ จารุ กรสกุล จานวน 1 หุ้น
2
เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในสิงคโปร์ ที่นายสมยศ อนันตประยูร และน.ส.จรี พร จารุ กรสกุล
ไปฝากหุ้นไว้
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA

รายชื่อกรรมการ

: รายชื่อกรรมการของ WHA ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีดงั นี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 . นายสมยศ อนันตประยูร 1
ประธานกรรมการ
2
2 . น.ส.จรี พร จารุกรสกุล
รองประธานกรรมการ
3 . นายเดวิด ริชาร์ ด นาร์ โดน
รองประธานกรรมการ
4. นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
กรรมการบริษัท
5. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
กรรมการบริษัท
6. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
กรรมการบริษัท
7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
กรรมการบริษัท
8. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
กรรมการบริษัท
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9.
10.
11.
12.
13.

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
ดร.อภิชยั บุญธีรวร 3
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ 1 พ้ นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เนื่องจากถึงแก่กรรม
2
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561
3
ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA

รายชื่อผู้บริ หาร

: รายชื่อผู้บริ หารของ WHA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
1. นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการบริ หาร
2
2. น.ส.จรี พร จารุกรสกุล
รองประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
3. นายเดวิด ริชาร์ ด นาร์ โดน
กรรมการบริ หาร
4. นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
กรรมการบริ หาร
5. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกลยุทธ์
6. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย
9. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
กรรมการบริ หาร / ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ 1 พ้ นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เนื่องจากถึงแก่กรรม
2
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2560 ของ WHA

1.3)

นโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ ของ WHART

WHART เป็ นกองทรัสต์ที่มงุ่ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ โดยรวม สาหรั บนโยบายการลงทุนจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. เน้ นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ อื่นใดที่
กองทรัสต์อาจลงทุนได้ โดยมูลค่าในการเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ อย่างไรก็ดี
ราคาที่ WHART จะเข้ าลงทุนนันอาจแตกต่
้
างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เนื่องจากผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะกาหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคานึงถึงผลการสารวจ
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ความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนันๆ
้ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลีย่ ที่นกั ลงทุนคาดหวัง
และจะทาการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าวให้ กบั ผู้ลงทุน
2. WHART อาจพิ จ ารณาลงทุน เพิ่ม เติมในทรั พย์ สิน ประเภทอื่น นอกเหนือ จากข้ อ 1. ข้ า งต้ น หาก WHAREM ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดาเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
3. WHART อาจพิจารณาลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
WHART โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
▪ WHART ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 99 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
▪ แสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าว มีการ
ประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในทานองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยตรง
ทรัพย์สนิ หลักที่ WHART ได้ เข้ าลงทุนในปั จจุบนั มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินหลักที่ WHART ลงทุนครัง้ แรก (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557)
(1) โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 2
ที่ตงั ้
: ตาบลคลองสามประเวศ อาเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 38139) เนื ้อที่รวม 35 – 0 – 0.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิน ค้ าและส านัก งาน 2 อาคาร ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร รวมประมาณ
35,092.97 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 87.63 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร : อายุอาคารเดิม 6 ปี 2 เดือน และส่วนอาคารต่อเติม 3 ปี 10 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18)
ที่ตงั ้
: ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 666 และ 38919) เนื ้อที่รวม 74 – 2 – 67.0 ไร่ โดย
สินทรัพย์
สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 3 สิงหาคม 2584
o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 7 อาคาร (A, B, CD, EF, GH, I, J) ขนาดพื ้นที่
เช่าอาคาร รวมประมาณ 72,179.48 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์)
รวม 23,976.30 ตร.ม.
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o กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 93.99 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และผู้
เช่าพื ้นที่หลังคาร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่หลังคาให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร : อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 5 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี 2 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)
ที่ตงั ้
: ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 18265, 8504, 5533 และ5534) เนื ้อที่รวม 65 – 0 – 21.9 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 3 อาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ
59,835.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) รวม 50,641.04 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และอยู่
ระหว่างการหาผู้เช่าพื ้นที่หลังคา
อายุอาคาร : อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 4 ปี 3 เดือน ถึง 4 ปี 9 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
ทรัพย์ สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558)
(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4)
ที่ตงั ้
: ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนื ้อที่รวม 81 – 0 – 15.9 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ
80,745.55 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) รวม 68,384.20 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 86.42 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และอยู่
ระหว่างการหาผู้เช่าพื ้นที่หลังคา
อายุอาคาร : อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี 7 เดือน ถึง 4 ปี 1 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 61)
ที่ตงั ้
: เลขที่ 245, 245/1, 264/2-8 หมูท่ ี่ 4 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ก.ม 61 ตาบลไทรน้ อย อาเภอวังน้ อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
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รายละเอีย
ดสินทรัพย์

: o สิทธิ การเช่าที่ดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892, 28895 บางส่วน และ 28896) เนื ้อที่รวม 69 – 0 –
16.0 ไร่ ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2554 มีกาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน
2585
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ
61,182.00 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) รวม 26,472.05 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 74.89 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และผู้เช่า
พื ้นที่หลังคาร้ อยละ 40.92 ของพื ้นที่หลังคาให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร : อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี 10 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
ที่ตงั ้
: ตังอยู
้ ่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
รายละเอีย : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนื ้อที่รวม 34 – 3 – 12.0 ไร่
ดสินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 3 อาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ
32,986.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 48.14 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร : อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี 8.5 เดือน ถึง 4 ปี 3 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
ทรัพย์ สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559)
(7)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 888, 888/1-18 หมู่ที่ 7 ถนนแยกทางหลวง หมายเลข 3 (กม.49+035)-บ้ า นบางกะสี
(สป.1011) ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิ การเช่า ช่วงที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนือ้ ที่ 66 – 2 – 85.0 ไร่ โดยสิ ้นสุด
สินทรัพย์
สัญญาเช่าช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2586
o กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสิน ค้ าและส านัก งาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื น้ ที่เ ช่าอาคาร รวม
ประมาณ 62,105.25 ตร.ม. พื ้นที่เช่าหลังคา รวมประมาณ 50,143.60 ตร.ม. และพื ้นที่เช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 2,378.90 ตร.ม.
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อายุอาคาร
(8)

o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 92.33 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
ผู้
เช่าพื ้นที่ลานจอดรถร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่ลานจอดรถทังหมด
้
และอยูร่ ะหว่างการหาผู้เช่า
พื ้นที่หลังคา
: อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี ถึง 4 ปี 1 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 7/1-17 ถนนเข้ าสถานีบรรจุและแยกสินค้ ากล่องลาดกระบัง (ถนนไอ ซี ดี) แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รายละเอียด : o กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285,
สินทรัพย์
44286, 44287, 45003 และ 45005) เนื ้อที่รวม 99 – 1 – 51.0 ไร่
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 95,110.00
ตร.ม. พื ้นที่เช่าหลังคา (สาหรับติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์) รวม 59,986.30 ตร.ม. และพื ้นที่เช่า
ลานจอดรถ รวมประมาณ 1,350.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
ผู้
เช่าพื ้นที่ลานจอดรถร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่ลานจอดรถทังหมด
้
และอยูร่ ะหว่างการหาผู้เช่า
พื ้นที่หลังคา
อายุอาคาร
: อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี 3 เดือน ถึง 4 ปี 8 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

ทรัพย์ สินหลักที่ WHART รับโอนจาก WHAPF (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
(9)

โครงการ Kao 1 และ Kao 2
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 111 และ 111/1 หมูท่ ี่ 4 ตาบลดอนหัวฬอ่ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5914, 119813, 147436 และ 147437) เนื ้อที่รวม 30
สินทรัพย์
– 1 – 1.0 ไร่
o กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 2 อาคาร ขนาดพื น้ ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 25,488.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
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อายุอาคาร

: อายุอ าคาร Kao 1 8 ปี 3 เดื อ น และอาคาร Kao 2 7 ปี 10 เดื อ น (ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 1 ธัน วาคม
2560)

(10) โครงการ Triumph (เดิมชื่อโครงการ Primus)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 3164 ) เนื ้อทีร่ วม 29 – 3 – 91.2 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงาน 1 อาคาร และสานักงาน 1 อาคาร ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 14,320.80 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 7 ปี 7 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(11) โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ตาบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อาเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิการเช่าและเช่าช่วงในที่ดินที่เป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
คลังสินค้ าโครงการ DKSH Consumer
สินทรัพย์
(และเป็ นที่ตงบางส่
ั้
วนของโครงการ DKSH 3M) รวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 2813, 33043,
9025, 9026, 36752, 36753, 36754, 33044, 33045 และ 33046) มีเนื ้อที่ดินรวมประมาณ
82 – 3 – 13 ไร่ โดยมีสทิ ธิการเช่าและเช่าช่วง ดังนี ้
• สิทธิ การเช่าในที่ดิน โฉนดเลขที่ 33044 33045 และ 33046 เนื่อที่รวม 60-3-81.0 ไร่
โดยสิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 8 ธันวาคม 2578
• สิทธิ การเช่าในที่ดินบางส่วนของ โฉนดเลขที่ 2813 และ 33043 เนื ้อที่รวม 16-3-32.0
ไร่ โดยสิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 9 มกราคม 2579
• สิทธิ การเช่าที่ดินบางส่วนของ โฉนดเลขที่ 33043 เนื ้อที่รวม 0-1-68.0 ไร่ โดยสิ ้นสุด
สัญญาเช่าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2582
• สิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของ โฉนดเลขที่ 9025 9026 36752 36753 และ 36754 เนื ้อ
ที่รวม 5-0-0.00 ไร่ โดยสิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 23 มกราคม 2579
o กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวม 2 อาคาร ขนาดพื น้ ที่เช่าอาคาร รวม
ประมาณ 63,827.44 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
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: อายุอาคาร DKSH Consumer 11 ปี 1 เดือน และอาคาร DKSH 3M 8 ปี 4 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่
1 ธันวาคม 2560)

(12) โครงการ DKSH บางปะอิน
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น ต าบลคลองจิ ก อ าเภอบางปะอิ น (พระราชวั ง ) จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 35483, 35484 และ 35485) เนื ้อที่รวม 30 – 2 – 53.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 36,000.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 20 ปี 1 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(13) โครงการ Ducati
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22336 และ 23081) เนื ้อที่รวม 10 – 0 – 52.7 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร ประมาณ 7,450.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 6 ปี 7 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(14) โครงการ Healthcare
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 813, 23070, 29158, 29325 และ 31292) เนื ้อที่
สินทรัพย์
รวม 47 – 0 – 66.0 ไร่
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงานและสานักงาน 2 อาคาร ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคาร รวมประมาณ
52,706.84 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
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อายุอาคาร

: อายุอาคาร 10 ปี 7 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

(15) โครงการ Kao 3
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เลขที่ 111/2 หมู่ 4 ตาบลดอนหัวฬอ่ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5893 และ 5894) เนื ้อทีร่ วม 16 – 2 – 80.0 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ในคลังสินค้ าและสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร 16,822.44 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 5 ปี 3 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(16) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (ไม่ รวมอาคาร C และ M)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : หมูท่ ี่ 11 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิทธิ ในการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 689, 694 และ 6415) เนื ้อที่ดิน
สินทรัพย์
รวมประมาณ 71 – 0 – 5.5 ไร่ โดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจาก WHA ซึ่งสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินสิ ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2584
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า พร้ อมสานักงาน และอาคารโรงงาน จานวน 12 หลัง (แบ่ง
ออกเป็ นอาคาร A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ขนาดพื ้นที่
เช่ารวมประมาณ 54,802.39 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถ พื ้นที่เช่ารวมประมาณ 2,597.00
ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และผู้เช่าพื ้นที่ลานจอดรถร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่ลานจอดรถทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3 ปี 9 เดือน ถึง 5 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(17) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตาบลหนองปลาหมอ และตาบลบัวลอย อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1111, 1113, 21772 และ 36396) เนื ้อที่รวม 48 – 0
สินทรัพย์
– 26.5 ไร่
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงาน สานักงาน และคลังสินค้ า ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
55,372.40 ตร.ม.
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อายุอาคาร

o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
: อายุอาคาร DSG Phase 1 5 ปี 2 เดือน และอาคาร DSG Phase 2 3 ปี 10 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่
1 ธันวาคม 2560)

(18) โครงการ Ducati Phase 2
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 20261 และ 22337) เนื ้อที่รวม 17 – 1 – 0.7 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร ประมาณ 12,835.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 4 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(19) โครงการ 3M Phase 2
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 20 ต าบลศี ร ษะจรเข้ ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง (บางพลี ) จั ง หวัด
สมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 9,195.00 ตร.ม.
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 4 ปี 5 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : หมู่ 10 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 18140, 18141, 21706, 2368 และ 36035) เนื ้อ
สินทรัพย์
ทีร่ วม 39 – 0 – 18.0 ไร่
o กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า 4 หลัง (อาคาร A, B, C และ D) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 38,565.00 ตร.ม.
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o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 69.57 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
: อายุอาคาร 4 ปี 5 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

ทรัพย์ สินหลักอื่นๆ ที่ WHART รับโอนจาก WHAPF (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
(21) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ภายในโครงการ Healthcare ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 20 ตาบลบางโฉ
ลงอาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : กรรมสิทธิ์ในระบบปรับอากาศ ใช้ กบั ขนาดพื ้นที่รวมประมาณ 7,800.00 ตร.ม.
สินทรัพย์
(22) โครงการ DSG Phase 3
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
รายละเอียด : กรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุ งอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์
สินทรัพย์
ของทรั พย์ สินภายในโครงการ DSG Phase 1 – 2 ประกอบด้ ว ย อาคารสานักงาน ป้อมยาม
โครงสร้ างเครื่ องชัง่ น ้าหนัก ห้ องเก็บพาเลท และห้ องเก็บขยะ
ทรัพย์ สินหลักที่ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 (เข้ าลงทุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
(23) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o สิท ธิ ก ารเช่าที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 106329 (บางส่วน) และ140154) เนื อ้ ที่ 50 – 0 –
สินทรัพย์
46.25 ไร่ กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART เข้ าลงทุน พร้ อมคามัน่ ของ WHA
ที่ให้ สทิ ธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
o สิท ธิ ก ารเช่ า อาคารคลังสิน ค้ าและสานัก งาน รวม 5 อาคาร ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร รวม
ประมาณ 47,253.00* ตร.ม. และพื น้ ที่ เ ช่าหลังคา (สาหรั บ ติ ดตัง้ แผงโซล่าร์ เซลล์ ) รวม
ประมาณ 37,303.80 ตร.ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตร.ม.** พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนั ที่ WHART
เข้ าลงทุน พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิ WHART ต่ออายุการเช่าได้ อีก 30 ปี
o กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ ประ โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
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อายุอาคาร

o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 76.29 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และอยูร่ ะหว่างการหาผู้เช่าพื ้นที่หลังคา
: อายุอาคารอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1 ปี 2 เดือน ถึง 2 ปี 5 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

(24) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ M)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : หมูท่ ี่ 11 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน และอาคารโรงงาน จานวน 2 หลัง (อาคาร C
สินทรัพย์
และ M) ขนาดพื ้นที่เช่ารวมประมาณ 14,099.56 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร C และอาคาร M 4 ปี 11 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(25) โครงการ WHA Mega Logistics ลาลูกกา
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : ตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1346 (บางส่วน)) เนื ้อทีร่ วม 12 – 2 – 50.50 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน และสานักงาน ขนาดพื ้นที่เช่าอาคาร รวมประมาณ 8,045.64 ตร.
ม. และพื ้นที่เช่าลานจอดรถ รวมประมาณ 4,124.00 ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 92.33 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
และผู้เช่าพื ้นที่ลานจอดรถร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่ลานจอดรถทังหมด
้
อายุอาคาร
: อายุอาคาร 1 ปี 9 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
(26) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รายละเอียด : o กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 34269 และ 39798) เนื ้อที่รวม 25 – 3 – 32.40 ไร่
สินทรัพย์
o กรรมสิท ธิ์ ใ นอาคารโรงงานและสานัก งาน ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคาร เฟส 1 รวมประมาณ
16,469.00* ตร.ม.
o กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประ
โยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการดังกล่าว
o ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารร้ อยละ 100.00 ของพื ้นที่อาคารให้ เช่าทังหมด
้
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อายุอาคาร
1.4)

: อายุอาคาร 1 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์

กองทรั สต์ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน อาคาร รวมทัง้ งานระบบและส่วนควบต่างๆ และเป็ นผู้มีสิทธิ การเช่าในที่ดิน ซึ่ง
กองทรั สต์ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์สิน โดยนาทรั พย์ สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า ทัง้ นี ้ ทรั สตีในฐานะผู้
ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์แทนผู้ถือหน่วยทรัสต์จะว่าจ้ างผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทาหน้ าที่ดแู ลการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ผา่ นการกาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นาทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ได้ ด้วยการเข้ าทาสัญญา
เช่ากับผู้เช่า ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าที่มีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสาหรับผู้
เช่าทุกราย รวมทังว่
้ าจ้ างผู้บริ หารสินทรัพย์ให้ ทาหน้ าที่บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทรัสต์ ภายใต้ การกากับดูแล
โดยผู้จดั การกองทรัสต์
2. รายชื่อผู้ถอื หน่ วยของ WHART
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว มีจานวน 1,963,977,172 หน่วยมูลค่าตราไว้
หน่วยละ 9.2746 บาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) ดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ ของกองทรัสต์ WHART ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
รายชื่อ
จานวนหน่ วย
1. สานักงานประกันสังคม
387,428,422
2. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
294,597,043
3. กองทุน บาเหน็จบานาญข้ าราชการ
122,660,052
4. บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
111,813,863
5. บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
92,488,083
6. ธนาคาร ออมสิน
61,553,873
7. บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
56,308,721
8. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
54,565,600
9. บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
46,543,904
10. บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
42,585,075

ร้ อยละ
19.73
15.00
6.25
5.69
4.71
3.13
2.87
2.78
2.37
2.17

ที่มา : WHART

3.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ WHART สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2561 ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีรายละเอียดโดยสรุป
ดังนี ้
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ WHART สาหรับปี 2558 - 2560
และงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
WHART
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
WHART
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

2558

2559

2560

31 มี.ค. 61

9,051.27
260.43
179.41
12.98
74.16
17.11
9,595.35

13,264.44
285.66
246.30
25.31
61.10
39.74
13,922.55

26,295.46
787.13
356.94
236.64
89.72
48.57
27,814.46

27,027.42
335.43
333.08
238.15
75.43
43.93
28,053.44

6.96
239.89
2,629.30
171.38
5.44
3,052.96
6,542.39

8.69
373.34
3,845.62
139.87
14.03
4,381.56
9,540.99

106.36
882.44
7,506.85
169.84
49.65
8,715.14
19,099.32

166.29
879.90
3,491.77
4,194.75
41.61
52.90
8,827.22
19,226.22

6,502.73
39.66
6,542.39
9.8876

9,466.65
74.34
9,540.99
9.8144

18,927.08
172.24
19,099.32
9.7248

18,904.50
321.72
19,226.22
9.7894

2558

2559

2560

31 มี.ค. 61

332.15
0.32
332.47
3.47
7.14
1.42
2.84
38.63
53.51
278.97

708.93
0.82
709.76
15.14
15.14
3.11
10.10
70.27
113.76
596.00

1,079.37
0.84
1,080.21
23.30
22.53
4.19
21.70
104.52
176.24
903.97

504.71
0.64
505.35
10.59
8.47
1.30
11.47
44.24
76.06
429.29
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WHART
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงิน
ลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่ างปี
WHART
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
WHART
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (ล้ านบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงิน
ลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด
(ร้ อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (ล้ านบาท)

2558

2559

2560

31 มี.ค. 61

62.33
216.63
0.16

120.81
475.18
-

176.31
727.67
0.34

141.89
287.40
-

(97.93)

(95.38)

(49.50)

31.96

(97.78)
118.86

(95.38)
379.80

(49.16)
678.51

31.96
319.36

2558

2559

2560

(4,265.25)
4,455.67
190.42

(3,593.26)
3,618.48
25.22

(2,313.47)
2,104.34
(209.12)

2558

2559

2560

31 มี.ค. 61

6,542.39
1.59

9,540.99
1.69

19,099.32
1.59

19,226.22
0.40

9.85

10.54

9.73

2.63

137.36

61.76

114.88

0.10

3,375.62

6,736.36

11,098.13

19,198.66

31 มี.ค. 61
(273.85)
(177.85)
(451.69)

หมายเหตุ * มูลค่าการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร และคานวนโดยใช้ วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาที่
มีอยู่ในระหว่างงวด

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ WHART
ผลการดาเนินงาน
สาหรั บปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีรายได้ รวมจานวน 332.47 ล้ านบาท 709.76 ล้ านบาท
1,080.21 ล้ านบาท และ 505.35 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้ วย 1) รายได้ ค่าเช่าและบริ การจานวน 332.15 ล้ านบาท
708.93 ล้ านบาท 1,079.37 ล้ านบาท และ 504.71 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.90 ร้ อยละ 99.88 ร้ อยละ 99.92
และร้ อยละ 99.87 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลาดับ และ 2) รายได้ ดอกเบี ้ยจานวน 0.32 ล้ านบาท 0.82 ล้ านบาท 0.84 ล้ าน
บาท และ 0.64 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.10 ร้ อยละ 0.12 ร้ อยละ 0.08 และร้ อยละ 0.13 ของรายได้ รวมในแต่
ละปี ตามลาดับ ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ในแต่ละปี นนั ้ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมในแต่ละปี ของ WHART
รวมถึงการรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์
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เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF”) ของ WHART ในปี 2560 ขณะเดียวกัน WHART มีค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือน
แรกของปี 2561 จานวน 53.51 ล้ านบาท 113.76 ล้ านบาท 176.24 ล้ านบาท และ 76.06 ล้ านบาท ตามลาดับ ดังนัน้ WHART
จึงมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 278.97 ล้ านบาท 596.00 ล้ านบาท 903.97 ล้ านบาท และ
429.29 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย WHART มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2558 – 2560 และงวด 3
เดือนแรกของปี 2561 จานวน 216.63 ล้ านบาท 475.18 ล้ านบาท 727.67 ล้ านบาท และ 287.40 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 – 2560 WHART มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวมจานวน 97.78 ล้ านบาท 95.38 ล้ านบาท และ 49.16
ล้ านบาท ตามลาดับ ขณะที่ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมจานวน 31.96 ซึ่ง
รายการกาไรและขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวมดังกล่าว มีสาเหตุหลักจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงิน
ลงทุนของ WHART ในแต่ละปี ทาให้ WHART มีสินทรัพย์สทุ ธิเพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงานระหว่างปี 2558 – 2560 และงวด 3
เดือนแรกของปี 2561 จานวน 118.86 ล้ านบาท 379.80 ล้ านบาท 678.51 ล้ านบาท และ 319.36 ล้ านบาท ตามลาดับ
ฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 WHART มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ านวน 9,595.35 ล้ า นบาท
13,922.55 ล้ านบาท 27,814.46 ล้ านบาท และ 28,053.44 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนตามราคา
ยุติธรรมจานวน 9,051.27 ล้ านบาท 13,264.44 ล้ านบาท 26,295.46 และ 27,027.42 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
94.33 ร้ อยละ 95.27 ร้ อยละ 94.54 และร้ อยละ 96.34 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ ทังนี
้ ้เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
ของ WHART ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้ วย 1) เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
จานวน 6 โครงการ 8 โครงการ 21 โครงการ และ 20 โครงการ ตามลาดับ ซึ่งมีมลู ค่ายุติธรรม 8,970.98 ล้ านบาท 13,082.76
ล้ านบาท 25,948.85 ล้ านบาท และ 25,978.31 ล้ านบาท ตามลาดับ และ 2) เงินลงทุนในกองทุนรวมในปี 2558 - 2560 และ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 80.28 ล้ านบาท 181.69 ล้ านบาท 346.61 ล้ านบาท และ 1,049.11 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ในระหว่างงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART ได้ ประเมินราคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M) ร่ วมกับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (อาคาร
C และ M) ซึ่งมีที่ตงในพื
ั้
้นที่เดียวกัน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 WHART มีจานวนโครงการลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 1 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีหนี ้สินรวมจานวน 3,052.96 ล้ านบาท 4,381.56
ล้ านบาท 8,715.14 ล้ านบาท และ 8,827.22 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยหนี ้สินหลักได้ แก่ 1) หุ้นกู้ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
WHART มีห้ นุ กู้จานวน 4,194.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47.52 ของหนี ้สินรวม 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 2,629.30 ล้ าน
บาท 3,845.62 ล้ านบาท 7,506.85 ล้ านบาท และ 3,491.77 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.12 ร้ อยละ 87.77
ร้ อยละ 86.14 และร้ อยละ 39.56 ของหนี ้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ และ 2) เงินมัดจารับจากลูกค้ าจานวน 239.89 ล้ านบาท
373.34 ล้ านบาท 882.44 ล้ านบาท และ 879.90 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.86 ร้ อยละ 8.52 ร้ อยละ 10.13
และร้ อยละ 9.97 ของหนี ้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ
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WHART มีสินทรั พย์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 จานวน 6,542.39 ล้ านบาท
9,540.99 ล้ านบาท 19,099.32 ล้ านบาท และ 19,226.22 ล้ านบาท ตามลาดับ ประกอบด้ วย 1) ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
จานวน 6,502.73 ล้ านบาท 9,466.65 ล้ านบาท 18,927.08 ล้ านบาท และ 18,904.50 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
99.39 ร้ อยละ 99.22 ร้ อยละ 99.10 และร้ อยละ 98.33 ของสินทรั พย์ สุทธิ ในแต่ละปี ตามลาดับ และ 2) กาไรสะสมจานวน
39.66 ล้ านบาท 74.34 ล้ านบาท 172.24 ล้ านบาท และ 321.72 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.61 ร้ อยละ 0.78
ร้ อยละ 0.90 และร้ อยละ 1.67 ของสินทรัพย์สทุ ธิในแต่ละปี ตามลาดับ
สภาพคล่ อง
สาหรับปี 2558 – 2559 WHART มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นจานวน 190.42 ล้ านบาท และ 25.22 ล้ าน
บาท ตามลาดับ และสาหรับปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจานวน
209.12 ล้ านบาท และ 451.69 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2558 WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 4,265.25
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ้อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 4,662.98 ล้ านบาท ขณะที่มีสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงานระหว่างปี เพิ่มขึ ้นจานวน 118.86 ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น
จานวน 155.04 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 97.93 ล้ านบาท และเงินมัดจารับจาก
ลูกค้ าเพิ่มขึ ้นจานวน 82.67 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 4,455.67 ล้ าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรั บจากการขายหน่วยทรัสต์ จานวน 3,508.80 ล้ านบาท และเงิ นสดรั บจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินจานวน 1,350.00 ล้ านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนจานวน 113.97 ล้ านบาท
เงินสดจ่ายเพื่อการดาเนินการขายหน่วยทรัสต์จานวน 104.07 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจานวน 85.90
ล้ านบาท
ในปี 2559 WHART มีเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมดาเนินงานจานวน 3,593.26 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ้อเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 4,208.56 ล้ านบาท ขณะที่มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานระหว่างปี เพิ่มขึ ้นจานวน 379.80
ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่ เงินมัดจารับจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น 133.45 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 95.38 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 3,618.48 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จานวน 3,104.72 ล้ านบาท และเงินสดรับ
จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,250.00 ล้ านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจานวน 345.13 ล้ าน
บาท เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนจานวน 140.80 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการขายหน่วยทรัสต์
จานวน 108.48 ล้ านบาท
ในปี 2560 WHART มีเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมดาเนินงานจานวน 2,313.47 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื ้อเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 3,107.25 ล้ านบาท ขณะที่มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานระหว่างปี เพิ่มขึ ้นจานวน 678.51
ล้ านบาท และรายการปรับกระทบให้ เป็ นเงินสดได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีลดลง 64.85 ล้ านบาท เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เพิ่มขึน้ 52.36 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 49.50 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน
WHART มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 2,104.34 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินจานวน 3,747.10 ล้ านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจานวน 580.61 ล้ านบาท เงินสดจ่ายคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 513.70 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการขายหน่วยทรัสต์จานวน 175.49 ล้ านบาท
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สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 273.85 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการซื ้อเงินลงทุนในกองทุนรวมจานวน 700.00 ล้ านบาท ขณะที่มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานระหว่างงวดเพิ่มขึ ้นจานวน
319.36 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน WHART มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 177.85 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากเงินสดรับจากการจาหน่ายหุ้นกู้จานวน 4,200.00 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายจากการชาระเงินกู้ยืมจานวน 4,120.00 ล้ าน
บาท และเงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจานวน 169.88 ล้ านบาท
4.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจากรายได้ จากการลงทุนในกองทรัสต์ WHART มาจากรายได้ ค่าเช่าและบริ การในธุรกิจให้ เช่าและบริ การคลังสินค้ าและ
ศูนย์กระจายสินค้ าและให้ เช่าพื ้นที่หลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคาเพื่อจาหน่าย (Solar PV
Rooftop) ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ เช่าและคลังสินค้ าให้ เช่า ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
เศรษฐกิจไทยปี 2560
จากข้ อมูลโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เศรษฐกิจ
ไทยปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2559 ที่มีการขยายตัวร้ อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การบริ โภคภาคเอกชนในปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.2 เป็ นผลมาจากการปรับตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ รวมในระบบเศรษฐกิจ
มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายของภาครัฐ และการเพิ่มขึ ้นของดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคซึง่ อยูท่ ี่ระดับ 65.2 และเป็ นระดับสูงสุด
ในรอบ 11 ไตรมาส
(2) การส่งออกสินค้ าในปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 9.7 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการขยายตัวร้ อยละ 0.1 ซึ่งเป็ นอัตราการ
ขยายตัวสูงที่สดุ ในรอบ 6 ปี โดยปริ มาณการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 และราคาสินค้ าส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 และ
เมื่อคิดในรู ปของเงินบาท การส่งออกมีมลู ค่า 7,969 พันล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 5.4 ซึ่งปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2559 ที่มีการ
ขยายตัวร้ อยละ 3.1
(3) การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้ อยละ 6.2 ปรับตัวดีขึ ้นจากการลดลงร้ อยละ 2.5 ในปี 2559 ซึ่งข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระบุว่าการขยายตัวดังกล่าวเป็ นผลจากสภาพอากาศและปริ มาณนา้ เอือ้ อานวยต่อการผลิตทางการเกษตร
มากกว่าปี 2559 และเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าปรับตัวดีขึ ้น อาทิ ประเทศอาเซียน ญี่ปนุ่ จีน สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป
(4) มูลค่าการขนส่งและคมนาคมขยายตัวร้ อยละ 7.3 ปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2559 ที่มีการขยายตัวร้ อยละ 4.1 สอดคล้ องกับการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม และกิจกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
(5) การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารในปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 8.5 ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนและรายได้ จาก
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของอัตราการเข้ าพักเฉลีย่ ภายในประเทศสาหรับปี 2560
(6) การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 2.5 ซึง่ เป็ นผลจากอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อส่งออกร้ อยละ
30 – 60 ของมูลค่าการผลิตรวม และอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อส่งออกร้ อยละ 60 ของมูลค่าการผลิตรวม มีการขยายตัว
เพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับการปรับตัวดีขึ ้นของสภาพเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า และ
(7) การลงทุนรวมมีการขยายตัวร้ อยละ 0.9 โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้นร้ อยละ 1.7 ตามการขยายกาลังการผลิตของ
ภาคเอกชน จากมูลค่าการส่งออกที่สงู ขึ ้น ขณะที่การลงทุนภาครัฐบาลปรับตัวลดลงร้ อยละ 1.2 ซึง่ เป็ นผลจากปั ญหาอุทกภัย
และการปรับตัวด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ างของภาครัฐ
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ส าหรั บ การลงทุน ภาคอุต สาหกรรมและนโยบายการส่ง เสริ ม การลงทุน โดยรวมในปี 2560 อ้ า งอิ ง จากข้ อ มูลส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริ มการลงทุน (The Thai Board of Investment : “BOI”) พบว่า มีการขอรับการส่งเสริ มในปี 2560 จานวน
1,456 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าลงทุนรวม 641,980 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2550 คิดเป็ นร้ อยละ 22 อย่างไรก็ดี โครงการลงทุนที่ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ในปี 2560 มีจานวน 1,227 โครงการ รวมจานวนเงินลงทุน 625,080 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่าเงิน
ลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีโครงการลงทุนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน จานวน 1,688 โครงการ รวมจานวนเงินลงทุน
861,340 ล้ านบาท โดยโครงการลงทุนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในปี 2560 พบว่า ภาคกลางเป็ นพื ้นที่ตงของโครงการที
ั้
่ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนมากที่สดุ จานวน 695 โครงการ รวมจานวนเงินลงทุน 208,720 ล้ านบาท ขณะที่ภาคตะวันออกเป็ นที่ตงั ้
ของโครงการได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสูงเป็ นอันดับสอง จานวน 419 โครงการ แต่มีจานวนเงินลงทุนรวมสูงสุด รวม 305,920
ล้ านบาท
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2561
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัวร้ อยละ 3.6 – 4.6 ปรับตัวขึ ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.3 และ
ร้ อยละ 3.9 ในปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าในปี 2561 จะขยายตัวร้ อยละ 6.8 การบริ โภค
ภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 3.2 และร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.9 –
1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 7.8 ของ GDP จากปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนี ้
o การขยายตัวเร่ งขึ ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะสนับสนุนให้ การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องรวมทังส่
้ งผลให้ การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมได้ มากขึ ้น อย่าง
ต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2560
o แรงขับเคลื่อนจากการใช้ จ่ายภาครัฐบาลยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่การลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวเร่ งขึ ้น โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) การจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 150,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยการใช้ จ่ายเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 35,000 ล้ านบาท การใช้ จ่ายเพื่อพัฒนาพื ้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม วงเงิน
35,358 ล้ านบาท และการใช้ จ่ายเพื่อการปฏิ รูปภาคการเกษตรทังระบบ
้
วงเงิน 30,000 ล้ านบาท (2) การเพิ่มขึ ้นของ
กรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 และกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้ อยละ
14.7 และร้ อยละ 45.7 เที ย บกับ การเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.8 และการลดลงร้ อยละ 2.1 ในปี 2560 (3) ความคืบหน้ า ของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีโครงการเข้ าสูก่ ารก่อสร้ างมากขึ ้นและทาให้ การเบิกจ่ายเร่งตัวขึ ้นตามลาดับ
o การฟื น้ ตัวที่ชดั เจนมากขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชน โดยมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ ้นในปี 2561 โดยมี
ปั จจัยสนับสนุนจาก (1) แนวโน้ มการขยายตัวดีขึ ้นของการลงทุนในเครื่ องมือเครื่ องจักรตามการปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง
ของการส่งออก ซึ่งเป็ นการลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตตามความต้ องการสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น (2) การลงทุนเอกชนในภาค
การก่อสร้ างมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้นตามความคืบหน้ าของโครงการลงทุนภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ ้น (3) การปรับตัวดี
ขึ ้นของความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจและนักลงทุน จากอัตราการขอรับการส่งส่งเสริ มที่เพิ่มขึ ้น
o สาขาเศรษฐกิจสาคัญที่เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2560 ยังมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในด้ าน (1) ภาคการท่องเที่ยว (2) ภาคการส่งออก (3) สาขาการขนส่งและการคมนาคม ซึ่งมีแนวโน้ มการขยายตัวตาม
เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ ้นและมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง และ (4) สาขาการค้ าส่งค้ าปลีก ที่มีแนวโน้ มการ
ขยายตัวในเกณฑ์ดีตอ่ เนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ ้นของอุปสงค์ภาคครัวเรื อน การขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ ยว กิจกรรม
การค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตและส่งออก
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o การปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงาน และฐานรายได้ ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ แม้ วา่ การจ้ างงานในปี 2560 นัน้ จะ
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.6 และส่งผลให้ อตั ราการว่างงานเฉลี่ยในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 1.2 เพิ่มขึ ้นจากเฉลี่ยร้ อยละ 1.0 ใน
ปี 2559 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ การจ้ างงานในไตรมาสสุดท้ ายของปี มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะการจ้ างงานใน
ภาคนอกเกษตร (มีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 67.9 ของการจ้ างงานรวม) ซึ่งเริ่ มปรั บตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 และร้ อยละ 0.5
ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ตามลาดับ นอกจากนี ้ ในปี 2561 การจ้ างงานมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1)
การจ้ างงานในภาคเกษตรที่ มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ตามการขยายตัว ของผลผลิ ต (2) การฟื ้น ตัว ของการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (มีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 16.2 ของการจ้ างงานรวม) ที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ ้น และมีการลงทุน
เพื่อขยายกาลังการผลิต ซึง่ จะสามารถดูดซับแรงงานระบบเศรษฐกิจได้ มากขึ ้น
ตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า ปี 2560
ข้ อมูลจากรายงานประจาปี 2560 ของ WHART และงานวิจยั ตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าที่จดั ทาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อเดือนกุมภาพัน ธ์ 2561 พบว่า ณ ปลายปี 2560 อุปทานคลังสินค้ ามี จานวนรวม 4,383,781
ตร.ม.เพิ่มขึ ้นจานวน 77,877 ตร.ม. จากปี 2559 ที่มีอุปทานคลังสินค้ า รวมจานวน 4,305,904 ตร.ม. โดยอุปทานใหม่ในปี
2560 มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับจานวนอุปทานใหม่ในปี 2557 - 2559 ซึง่ มีอปุ ทานใหม่จานวน 910,504 ตร.ม. 305,257 ตร.
ม. และ 476,736 ตร.ม. ตามลาดับ
ล้ าน ตร.ม.
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อุปทานเดิม

พ.ศ. 2560

อุปทานใหม่

ที่มา: รายงานประจาปี 2560 ของ WHART

ทังนี
้ ้ คลังสินค้ าให้ เช่าส่วนใหญ่จะมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมจานวน 1,528,960 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.88
ของพื น้ ที่ ค ลัง สิน ค้ า ให้ เ ช่ า ทัง้ หมด เนื่ อ งจากจัง หวัด สมุท รปราการมีข้ อ ได้ เ ปรี ยบด้ า นท าเลที่ ตัง้ ใกล้ ก รุ ง เทพฯ และนิ ค ม
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทังมี
้ ความสะดวกด้ านคมนาคมขนส่งทังทางบก
้
ทางอากาศ และทางน ้า โดยตังอยู
้ ใ่ กล้ ทา่ เรื อ สนามบิน
และสถานีรถไฟ รองลงมา ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีคลังสินค้ าให้ เช่า รวมจานวน 967,706 ตร.ม. หรื อร้ อยละ 22.07 ของพื ้นที่
คลังสินค้ าให้ เช่าทังหมด
้
เนื่องจากข้ อได้ เปรี ยบของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งที่เป็ น
ฐานการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสาคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น ปิ โตรเคมี เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อาหาร รวมถึงภาคส่วน
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อื่นๆ ที่มีมลู ค่าสูง เช่น การท่องเที่ยวและอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น อีกทังตั
้ งอยู
้ ่ใกล้ แหล่งขนส่งและกระจายสินค้ าที่สาคัญ อัน
ได้ แก่ ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง ลาดับต่อมาได้ แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึง่ มีคลังสินค้ าให้ เช่า รวม
จานวน 427,922 ตร.ม. 403,248 ตร.ม. และ 400,254 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.76 ร้ อยละ 9.20 และร้ อยละ 9.13 ของพื ้นที่
คลังสินค้ าให้ เช่าทังหมด
้
ตามลาดับ เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ และ/หรื อเป็ นจังหวัดที่เป็ นจุดศูนย์กลางของ
ประเทศ ซึ่งเหมาะสมเป็ นจุดในการจัดเก็บสินค้ าเพื่อกระจายสินค้ าต่อไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุ งเทพ และ
ภาคใต้ ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว
อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่ าคลังสินค้ าให้ เช่ า จาแนกตามจังหวัด ในปี 2560
จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
พระนครศรี อยุธยา
กรุ งเทพฯ
ระยอง
ปทุมธานี
สระบุรี
สมุทรสาคร
ขอนแก่น
ลาพูน
รวม

อุปทาน
(ตร.ม.)
1,528,960
967,706
400,254
427,922
403,248
211,166
130,340
42,907
33,516
139,902
97,860
4,383,781

ปี 2560
อุปสงค์
(ตร.ม.)
1,411,663
677,149
266,842
336,024
401,166
127,971
129,440
23,181
32,376
130,242
91,980
3,628,034

อัตราการเช่ า
(ร้ อยละ)
92.3
70.0
66.7
78.5
99.5
60.6
99.3
54.0
96.6
93.1
94.0
82.8

ด้ านอุปสงค์คลังสินค้ าให้ เช่า พบว่า ณ ปลายปี 2560 พื ้นที่คลังสินค้ าที่ถกู เช่าไปแล้ ว มีประมาณ 3,628,034 ตร.ม. จากอุปทาน
ทัง้ สิ ้น 4,383,781 ตร.ม. โดยอุปสงค์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 82,628 ตร.ม. สาหรั บอัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy
Rate) ในปี 2559 อยู่ร้อยละ 82.3 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ในอัตราร้ อยละ 82.3 โดยจังหวัดที่มีอตั ราการเช่าพื ้นที่สงู สุดในปี
2559 คือ บริ เวณจังหวัดกรุ งเทพฯ ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ ที่ร้อยละ 99.5 รองลงมา คือ จังหวัด ปทุมธานี สมุทรสาคร ลาพูน
ขอนแก่น และสมุทรปราการ ที่มีอตั ราการเช่าพื ้นที่อยู่ที่ร้อยละ 99.3 ร้ อยละ 96.6 ร้ อยละ 94.0 ร้ อยละ 93.1 และร้ อยละ 92.3
ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ พื ้นที่ที่มีราคาค่าเช่าคลังสินค้ าสูงสุด ได้ แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพฯ ซึง่ อยูท่ ี่ประมาณ 185 บาทต่อตาราง
เมตร รองลงมาคือจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีราคาค่าเช่าสูงสุดอยู่ที่ 182 บาทต่อตร.ม. โดยอัตราค่าเช่าคลังสินค้ าในแต่ละพืน้ ที่จะ
แปรผันตามปั จจัยหลายประการ เช่น สภาพของคลังสินค้ า อายุของอาคาร วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างอาคารคลังสินค้ าเพื่อให้ มี
คุณสมบัติพิเศษ
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แนวโน้ มตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าปี 2561
ความคืบหน้ าในการจัดตังโครงการเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษภาคตะวันออก หรื อ อีอีซี (EEC หรื อ Thailand’s Eastern Economic
Corridor) คาดว่าย่อมส่งผลประโยชน์ต่อธุ รกิจการพัฒนาคลังสินค้ าให้ เช่า ซึ่งเป็ นที่สนใจของนักลงทุนที่จะเข้ ามาพัฒนาตัง้
นิ ค มอุต สาหกรรมในอีอี ซี ดังกล่าว นอกจากนี ้ การจัด ตัง้ อี อี ซียังส่ง ผลประโยชน์ ต่อ กลุ่ม ธุ รกิ จอื่ น ๆ อาทิ โลจิ สติ ก ส์ และ
สาธารณูป โภคต่า งๆ ซึ่ง จากการขยายตัว ของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ดัง กล่า ว จะส่ง ผลดี ต่ อ ธุ ร กิ จ คลัง สิน ค้ า ให้ เ ช่ า ในบริ เ วณพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร สุวรรณภูมิ – บางปะกง ไปยังบริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด อีกด้ วย
นอกจากนี ้ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ อันได้ แก่ โครงการถนน ทังการก่
้
อสร้ างมอร์ เตอร์ เวย์ 3 เส้ นทาง
ได้ แก่ กรุ งเทพฯ - ชลบุรี พัทยา – มาบตาพุด และแหลมฉบัง – นครราชสีมา อีกทังการปรั
้
บปรุ งทางหลวงพื ้นที่บริ เวณอูต่ ะเภา
มาบตาพุด และถนนเลียบชายฝั่งทะเล (ระยอง - ชลบุรี) การพัฒนาทางราง รถไฟทางคู่ (ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้ า – แก่ง
คอย) รถไฟความเร็ วสูง (ช่วงกรุ งเทพฯ พัทยา ระยอง) การก่อสร้ างสถานีรถไฟอู่ตะเภา การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้ เป็ น
สนามบินเชิงพาณิ ชย์ แห่งที่ 3 เป็ นศูนย์ ซ่อมยาน ศูนย์ ขนส่งสินค้ าทางอากาศและรบบโลจิสติกส์ การพัฒนาท่าเรื อสัตหีบ
รองรับเรื อเฟอร์ รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อีกทังการพั
้
ฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง เป็ นศูนย์การขนส่งตู้สนิ ค้ าทางรถไฟ ล้ วนแล้ วแต่
ส่งผลบวกต่อธุรกิจคลังสินค้ าเป็ นอย่างมาก จึงทาให้ เกิดการคาดว่าอัตราการเช่า (Occupancy rate) พื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณ
ตัง้ แต่ทางตะวันออกของกรุ งเทพฯ ไปยังบริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด มีการคาดเดาว่าจะเพิ่มขึน้ ในปี 2561 ทัง้ นี ้ เนื่องจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่ออุปสงค์ของธุรกิจคลังสินค้ า อีกทังธุ
้ รกิจอีคอมเมิร์สที่ส่งเสริ มต่อธุรกิจ
คลังสินค้ าในการเก็ บสินค้ า อุตสาหกรรมที่คาดว่ามีความต้ องการพืน้ ที่คลังสินค้ า อันได้ แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อนาคต
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ อุตสาหกรรมดิจิทลั อากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ น้ ส่วน เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์โทรคมนาคม ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์อตั โนมัติและหุน่ ยนต์ และนวัตกรรมอาหาร
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เอกสารแนบ 2 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 63 ซึ่งจัดทา
โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าลงทุนในโครงการ Central WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 63 (“โครงการ Central-WHA วัง น้ อ ย 63”) นัน้
บริ ษัท เซ็นทรั ล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (“Central WHA Alliance”) ได้ ว่าจ้ างให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระที่ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) ซึ่งได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาดทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท เซ้ าท์อีสเอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึง่ จัดทาโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 โดย GRAND

GRAND ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ GRAND เห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง่ ได้ คานึงถึง
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสานักงานในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนามาใ ช้
กาหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทังนี
้ ้ GRAND จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่
ละปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปี ที่สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยง ความมัน่ คงของกระแสรายได้ และอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount
Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่า
GRAND ได้ พิ จ ารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ ที่ มี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิ จ
สภาวการณ์ แข่งขัน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ มทังใน
้
ปั จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมิน ผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย โดยอ้ างอิงจากอัตราเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุด
สัญญา อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การขึ ้นอยูก่ บั
ทาเลที่ตงั ้ ชื่อเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนัน้ ได้ ทาการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
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เหมาะสมของปั จจัยต่างๆ เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ และกาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สิ ้นสุดการคาดการณ์
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ รับจาก Central WHA Alliance ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าบริ หารจัดการ ค่าทา
ความสะอาดและจัดส่วนพื ้นที่ส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า
และค่าบารุ งรักษาอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คูแ่ ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยกาหนดอัตราคิดลดสาหรับสินทรัพย์นีท้ ี่ร้อยละ 9.25 อ้ างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 2.50 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 6.75
จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
GRAND กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 7.25 เพื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ ณ ปี สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยคานึงถึงทาเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปั จจุบนั แนวโน้ มในอนาคต เป็ น
ต้ นGRAND กาหนดค่าใช้ จ่ายขายทรัพย์สนิ ร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าขายที่ดินและอาคาร ณ สิ ้นปี 2591
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่ าโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND
เท่ ากับ 2,198.00 ล้ านบาท

153

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 โดย SEAI

SEAI ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรั พย์ ดังกล่าว โดยเลือกใช้ วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และใช้ วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการสอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ SEAI ใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ จากการ
ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะ
ของทรั พ ย์ สิ น การน าไปใช้ ประโยชน์ และสภาพการตลาดทั่ว ไป ทัง้ นี ้ SEAI จัด ท าประมาณการเป็ น ระยะเวลา 23 ปี
โดยประมาณการรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการ จากนันหั
้ กด้ วยค่าใช้ จ่ายดาเนินการที่เกี่ยวข้ องที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นใน
การดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ใน
การพิจารณากระแสเงินสด ณ ปี ที่สิ ้นสุดประมาณการ โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการดาเนินงานของ
ธุรกิจ แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สนิ
ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สิน เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การขึ ้นอยู่กบั สภาพทาเล ที่ตงั ้ สภาพอาคาร การรับน ้าหนักของอาคาร สาธารณูปโภค และเงื่อนไขการเช่าต่างๆ ทังนี
้ ้
SEAI กาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก Central WHA Alliance
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
SEAI กาหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI กาหนดอัตราคิดลดสาหรั บ สินทรั พย์ นีท้ ี่ ร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรั ฐบาล 22 ปี ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 3.1817 และความเสี่ยงจากประเภทธุรกิ จ การบริ หาร การตลาด และภาวะ
เศรษฐกิจ

154

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
SEAI กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ ณ ปี สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการดาเนินงานของธุรกิจ และ SEAI กาหนด
ค่าใช้ จ่ายขายทรัพย์สนิ ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าขายที่ดินและอาคาร ณ สิ ้นปี 2584
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่ าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุ น (วันที่ 1 มกราคม
2562) ประเมินโดย SEAI เท่ ากับ 2,234.00 ล้ านบาท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 จัดทาโดย GRAND และ SEAI
ตารางสรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด จัดทาโดย GRAND และ SEAI
รายละเอียดสินทรั พย์

ประเมินโดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม
2561)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
2,198.00 ล้ านบาท
2,234.00 ล้ านบาท

กรรมสิทธิในที่ดินจานวน 3 โฉนด เนือ้ ที่ 96-1-44.00 ไร่ พร้ อม
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรั พย์โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ณ วันที่ GRAND และ SEAI ทาการประเมินทรั พย์สิน
(วันที่ 1 มีนาคม 2561) ด้ วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 1,537.90 ล้ านบาท และ 1,531.12 ล้ านบาท ตามลาดับ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ที่จัดทา
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 ที่จดั ทาโดย GRAND และ SEAI ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2
ราย ได้ เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน มูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสาหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้
สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพของสินทรัพย์
ดังกล่าว ณ ปั จจุบนั ที่เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า ดังนั น้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาประเมินที่จัดทาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่ วมกาหนดมูลค่ าของสินทรั พย์ โครงการ Central-WHA วังน้ อย 63 โดยมีมูลค่ า
เท่ ากับ 2,198.00 ล้ านบาท และ 2,234.00 ล้ านบาท ตามลาดับ
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เอกสารแนบ 3 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม.
23 ซึ่งจัดทาโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าลงทุนในโครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 (“โครงการ WHA-KPN ถนนบางนาตราด กม. 23”) นัน้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“WHA KPN Alliance”) ได้ วา่ จ้ างให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กาหนดมูลค่าตลาดทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท เซ้ าท์อีสเอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึง่ จัดทาโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดย GRAND
GRAND ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด(Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ GRAND เห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง่ ได้ คานึงถึง
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสานักงานในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนามาใช้
กาหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทังนี
้ ้ GRAND จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา 25 ปี 2 วัน โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้
ของทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิใน
แต่ละปี แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สนิ
ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่า GRAND ได้ พิจารณาจากความสามารถในการสร้ างกระแส
รายได้ ค่าใช้ จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาด และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง ผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
▪ ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย โดยอ้ างอิงจากอัตราเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุด
สัญญา อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การขึ ้นอยูก่ บั
ทาเลที่ตงั ้ ชื่อเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนัน้ ได้ ทาการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปั จจัยต่างๆ เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ และกาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สิ ้นสุดการคาดการณ์
▪ ส่วนของพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า
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GRAND ประมาณการค่า เช่ า โดยอ้ า งอิ ง จากเงื่ อ นไขที่ WHA และ WHA KPN Alliance ตกลงจะจ่ ายช าระค่าเช่าให้ แก่
WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี ตามเงื่อนไขในสัญญา
ตกลงกระทาการที่ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต

รายละเอียด
อ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHA KPN Alliance ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าบริ หารจัดการ ค่าทาความ
สะอาดและจัดส่วนพื ้นที่ส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และ
ค่าบารุ งรักษาอื่นๆ
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คูแ่ ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยกาหนดอัตราคิดลดสาหรับสินทรัพย์นี ้ที่ร้อยละ 10.00 อ้ างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 3.00 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 7.00
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดยวิธีรายได้ แบบคิด
ลดกระแสเงินสด มูลค่ าโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ประเมินโดย
GRAND เท่ ากับ 863.00 ล้ านบาท
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2) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดย SEAI
SEAI ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์
ในการสอบทานมูลค่าทรั พย์ สิน ซึ่ง SEAI ใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงิ นสดเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่า
ทรัพย์สนิ จากการตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน การนาไปใช้ ประโยชน์ และสภาพการตลาดทัว่ ไป ทังนี
้ ้ SEAI จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา
25 ปี 2 วัน โดยประมาณการรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการ จากนันหั
้ กด้ วยค่าใช้ จ่ายดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ที่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิ ในแต่ละปี แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดกระแสเงิ นสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรั พย์ สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1
มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
▪ ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สิน เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การขึ ้นอยู่กบั สภาพทาเล ที่ตงั ้ สภาพอาคาร การรับน ้าหนักของอาคาร สาธารณูปโภค และเงื่อนไขการเช่าต่างๆ ทังนี
้ ้
SEAI กาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
▪ ส่วนของพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า
SEAI กาหนดอัตราค่าเช่าสาหรับพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
จนถึงปี ที่ 22 จากนันเท่
้ ากับร้ อยละ 90 จนสิ ้นสุดประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHA KPN Alliance
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
SEAI กาหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI กาหนดอัตราคิดลดสาหรั บสินทรั พย์นีท้ ี่ร้อยละ 10.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล เท่ากับร้ อยละ 3.45 และความเสีย่ งจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ
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จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่า โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โดยวิธีรายได้ แบบคิด
ลดกระแสเงินสด มูลค่ าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1
มกราคม 2562) ประเมินโดย SEAI เท่ ากับ 835.60 ล้ านบาท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 จัดทาโดย GRAND และ SEAI
ตารางสรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด จัดทาโดย GRAND และ SEAI
รายละเอียดสินทรั พย์

ประเมินโดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม
2561)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
863.00 ล้ านบาท
835.60 ล้ านบาท

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน เนื อ้ ที่ 43-3-0.00 ไร่ พร้ อมอาคารสิ่งปลูก
สร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดนิ และอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ณ วันที่ GRAND และ SEAI ทาการประเมิน
ทรั พ ย์ สิ น (วัน ที่ 1 มี น าคม 2561) ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ทุน (Cost Approach) เท่ า กับ 584.50 ล้ านบาท และ 685.34 ล้ านบาท
ตามลาดับ

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมิน มูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด
กม. 23 ที่จัดทาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ที่จดั ทาโดย GRAND และ SEAI ซึง่ ผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 ราย ได้ เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน มูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสาหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สิน
เอง ภายใต้ สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั ้ การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงตามภาวะตลาด ซึง่ สอดคล้ องกับสภาพของ
สินทรัพย์ดงั กล่าว ณ ปั จจุบนั ที่เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาประเมินที่จัดทา
โดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่ วมกาหนดมูลค่ าของสินทรัพย์ โครงการ WHA-KPN ถนนบางนา-ตราด กม.
23 โดยมีมูลค่ าเท่ ากับ 863.00 ล้ านบาท และ 835.60 ล้ านบาท ตามลาดับ
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เอกสารแนบ 4 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA Mega Logistics Center พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1)
ซึ่งจัดทาโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center พระราม 2 กม. 35 (เฟส 1) (“โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35”) นัน้
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“WHA”) ได้ ว่าจ้ างให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กาหนดมูลค่าตลาดทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท เซ้ าท์อีสเอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึง่ จัดทาโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดย GRAND
GRAND ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด(Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ GRAND เห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง่ ได้ คานึงถึง
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสานักงานในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนามาใช้
กาหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทังนี
้ ้ GRAND จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา 60 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่
ละปี แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สนิ ณ
วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่า GRAND ได้ พิจารณาจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้
ค่าใช้ จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาด และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง ผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุ ป
ดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
▪ ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย โดยอ้ างอิงจากอัตราเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุด
สัญญา อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การขึ ้นอยูก่ บั
ทาเลที่ตงั ้ ชื่อเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนัน้ ได้ ทาการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปั จจัยต่างๆ เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ และกาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สิ ้นสุดการคาดการณ์
▪ ส่วนของพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า
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GRAND ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากเงื่อนไขที่ WHA ตกลงจะจ่ายชาระค่าเช่าให้ แก่ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ ู
เช่า เป็ นเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี ตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทาการที่ WHART จะ
เข้ าทากับ WHA
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต

รายละเอียด
อ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHA ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าบริ หารจัดการ ค่าทาความสะอาดและจัด
ส่วนพื ้นที่ส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และค่าบารุ งรั กษา
อื่นๆ
จานวน 50.00 ล้ านบาท ชาระ ณ ปี ที่ 30 ของประมาณการ
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คูแ่ ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยกาหนดอัตราคิดลดสาหรับสินทรัพย์นีท้ ี่ร้อยละ 9.50 อ้ างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 3.00 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 6.50
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่ าโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND
เท่ ากับ 735.00 ล้ านบาท
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2) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดย SEAI
SEAI ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์
ในการสอบทานมูลค่าทรั พย์ สิน ซึ่ง SEAI ใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงิ นสดเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่า
ทรัพย์สนิ จากการตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน การนาไปใช้ ประโยชน์ และสภาพการตลาดทัว่ ไป ทังนี
้ ้ SEAI จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา
60 ปี โดยประมาณการรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการ จากนันหั
้ กด้ วยค่าใช้ จ่ายดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั รา
คิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม
2562) โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
▪ ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สิน เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การขึ ้นอยู่กบั สภาพทาเล ที่ตงั ้ สภาพอาคาร การรับน ้าหนักของอาคาร สาธารณูปโภค และเงื่อนไขการเช่าต่างๆ ทังนี
้ ้
SEAI กาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
▪ ส่วนของพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า
SEAI กาหนดอัตราค่าเช่าสาหรับพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
จนถึงปี ที่ 30 จากนันเท่
้ ากับร้ อยละ 90.00 จนสิ ้นสุดประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต

รายละเอียด
อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHA
จานวน 50.00 ล้ านบาท ชาระ ณ ปี ที่ 30 ของประมาณการ
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่หลังคาคลังสินค้ า)

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
SEAI กาหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI กาหนดอัตราคิดลดสาหรั บสินทรั พย์นีท้ ี่ร้อยละ 10.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล เท่ากับร้ อยละ 3.45 และความเสีย่ งจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ
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จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
มูลค่ าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562)
ประเมินโดย SEAI เท่ ากับ 656.30 ล้ านบาท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 จัดทาโดย GRAND และ SEAI
ตารางสรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด จัดทาโดย GRAND และ SEAI
รายละเอียดสินทรั พย์

ประเมินโดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม
2561)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
735.00 ล้ านบาท
656.30 ล้ านบาท

สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมสิทธิในการต่ออายุ สญ
ั ญาเช่า เนือ้ ที่ 171-50.00 ไร่ พร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดนิ และอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรั พย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ณ วันที่ GRAND และ SEAI ทาการประเมินทรั พย์ สิน
(วันที่ 1 มีนาคม 2561) ด้ วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 420.10 ล้ านบาท และ 390.81 ล้ านบาท ตามลาดับ

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมิน มูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่จัดทา
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 ที่จดั ทาโดย GRAND และ SEAI ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2
ราย ได้ เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน มูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสาหรับสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้
สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพของสินทรัพย์
ดังกล่าว ณ ปั จจุบนั ที่เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า ดังนั น้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาประเมินที่จั ดทาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่ วมกาหนดมูลค่ าของสินทรั พย์ โครงการ WHA พระราม 2 กม. 35 โดยมีมูลค่ า
เท่ ากับ 735.00 ล้ านบาท และ 656.30 ล้ านบาท ตามลาดับ
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เอกสารแนบ 5 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี ซึ่งจัดทาโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าลงทุนในโครงการ DSG HSIL สระบุรี นัน้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“WHAVH”) ได้ ว่าจ้ างให้ ผ้ ู
ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GRAND”) ซึ่งได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาดทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท เซ้ าท์อีสเอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“SEAI”) ซึง่ ได้ ทาการประเมินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึง่ จัดทาโดย GRAND และ SEAI มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดย GRAND
GRAND ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ น
เกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ GRAND เห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ซึง่ ได้ คานึงถึง
ความสามารถของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ าให้ เช่าพร้ อมสานักงานในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนามาใช้
กาหนดมูลค่าทรัพย์สินได้ ทังนี
้ ้ GRAND จัดทาประมาณการเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ ของ
ทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในการดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่
ละปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงินสด ณ ปี ที่สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยง ความมัน่ คงของกระแสรายได้ และอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount
Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่า
GRAND ได้ พิ จ ารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ ที่ มี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของโครงการ ภาพรวมทางเศรษฐกิ จ
สภาวการณ์แข่งขัน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ มทังใน
้
ปั จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมิน ผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลด
กระแสเงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย โดยอ้ างอิงจากอัตราเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุด
สัญญา อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การขึ ้นอยูก่ บั
ทาเลที่ตงั ้ ชื่อเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนัน้ ได้ ทาการปรับเพิ่ม – ลด ตามความ
เหมาะสมของปั จจัยต่างๆ เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ และกาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สิ ้นสุดการคาดการณ์
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ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHAVH ซึ่งประกอบด้ วย ค่าบริ หารจัดการ ค่าทาความสะอาด
และจัดส่วนพื น้ ที่ส่วนกลาง ค่ารั กษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และค่า
บารุ งรักษาอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คูแ่ ข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มี
ทางเสี่ยง โดยกาหนดอัตราคิดลดสาหรับสินทรัพย์นีท้ ี่ร้อยละ 9.25 อ้ างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 2.50 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 6.75
จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
GRAND กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 7.25 เพื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ ณ ปี สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณี
ที่มีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยคานึงถึงทาเล สภาพทรัพย์สนิ สถานภาพทางการตลาดในปั จจุบนั แนวโน้ มในอนาคต เป็ น
ต้ น GRAND กาหนดค่าใช้ จ่ายขายทรัพย์สนิ ร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าขายที่ดินและอาคาร ณ สิ ้นปี 2591
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมิ นมูลค่าโครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
มูลค่ าโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) ประเมินโดย GRAND เท่ ากับ
462.00 ล้ านบาท
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดย SEAI

SEAI ได้ ทาการประเมินมูลค่าสินทรั พย์ ดังกล่าว โดยเลือกใช้ วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด
(Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และใช้ วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการสอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ SEAI ใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ จากการ
ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะ
ของทรั พ ย์ สิ น การน าไปใช้ ประโยชน์ และสภาพการตลาดทั่ว ไป ทัง้ นี ้ SEAI จัด ท าประมาณการเป็ น ระยะเวลา 23 ปี
โดยประมาณการรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการ จากนันหั
้ กด้ วยค่าใช้ จ่ายดาเนินการที่เกี่ยวข้ องที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นใน
การดาเนินการของโครงการ เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ใน
การพิจารณากระแสเงินสด ณ ปี ที่สิ ้นสุดประมาณการ โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการดาเนินงานของ
ธุรกิจ แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อทาการหามูลค่าทรัพย์สนิ
ณ วันที่ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562) โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
ส่วนของพื ้นที่คลังสินค้ า
SEAI ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบนั และเมื่อภายหลังสิ ้นสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สิน เพื่อมากาหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การขึ ้นอยู่กบั สภาพทาเล ที่ตงั ้ สภาพอาคาร การรับน ้าหนักของอาคาร สาธารณูปโภค และเงื่อนไขการเช่าต่างๆ ทังนี
้ ้
SEAI กาหนดให้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ร้ อยละ 10.00 ทุก 3 ปี
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่
กาหนดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสัญญาเช่าปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 100.00 และเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก WHAVH
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าปรับปรุ งอาคารในอนาคต
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม

ง) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
SEAI กาหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดย SEAI กาหนดอัตราคิดลดสาหรั บสินทรั พย์ นีท้ ี่ ร้อยละ 9.00 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาลเท่ากับร้ อยละ 3.45 และความเสีย่ งจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ
จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
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SEAI กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 7.00 เพื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ ณ ปี สิ ้นสุดการคาดการณ์กรณีที่มี
การขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในการดาเนินงานของธุรกิจ และ SEAI กาหนด
ค่าใช้ จ่ายขายทรัพย์สนิ ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าขายที่ดินและอาคาร ณ สิ ้นปี 2584
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่า โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
มูลค่ าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของโครงการดังกล่ าว ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2562)
ประเมินโดย SEAI เท่ ากับ 450.00 ล้ านบาท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี จัดทาโดย GRAND และ SEAI
ตารางสรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด จัดทาโดย GRAND และ SEAI
รายละเอียดสินทรั พย์

ประเมินโดยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด
ณ วันที่คาดว่ า WHART จะเข้ าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม
2561)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย SEAI
462.00 ล้ านบาท
450.00 ล้ านบาท

กรรมสิ ท ธิ ใ นที่ ดิน จ านวน 1 โฉนด เนื อ้ ที่ 15-0-0.00 ไร่ พร้ อม
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี ณ วันที่ GRAND และ SEAI ทาการประเมินทรัพย์สิน (วันที่ 1
มีนาคม 2561) ด้ วยวิธีต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 277.10 ล้ านบาท และ 306.71 ล้ านบาท ตามลาดับ

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมิน มูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี ที่จัดทาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG HSIL สระบุรี ที่จดั ทาโดย GRAND และ SEAI ซึง่ ผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้
เลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสาหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สนิ เอง ภายใต้ สมมติฐานว่า
รายได้ ในอนาคตของสินทรัพย์นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพของสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ
ปั จจุบนั ที่เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาประเมินที่จัดทาโดยผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ 2 ราย เพื่อร่ วมกาหนดมูลค่ าของสินทรั พย์ โครงการ DSG HSIL สระบุรี โดยมีมูลค่ าเท่ ากับ 462.00 ล้ าน
บาท และ 450.00 ล้ านบาท ตามลาดับ
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