
การประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2565 
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(WHART)

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565
จดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)



ขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM)

การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (หรือ คัดค้าน
(แล้วแต่กรณี)) หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใดระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ย
โดยทนัที 

การนับคะแนนเสียงผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัต์ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 

ในกรณีท่ีไมมี่ผูใ้ดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อว่าท่ีประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องท่ีขอมติ ทัง้นี ้รายละเอียดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องท่ีขอมติ ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดร้ะบุ
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้



วาระการประชุม

วาระที ่1 พิจารณาอนมุตัิการลงทนุเพิ่มเติมใน สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้งของทรพัยส์ินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม

วาระที ่2 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 7 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หมจ่ านวนไมเ่กิน 245,000,000 หน่วย เพื่อ
ลงทนุในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรพัยส์ินของกองทรสัต ์WHART ที่มีอยู่
เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 7

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรอื กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 7 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงิน ไมเ่กิน 3,445,000,000 บาท เพื่อลงทนุในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหารมิทรพัย์ และทรพัยส์ินอื่นที่
เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรพัยส์ินของกองทรสัต์WHART ที่มีอยูเ่ดิม และอาจใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว

วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ WHART เพื่อเพิ่มเติมนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตจ์ะ
ลงทนุ

วาระที ่7 พิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)



พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนเพิม่เตมิใน สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยสิ์นอืน่ทีเ่กี่ยวข้องของทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

วาระที่

1
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ภาพรวมทรัพยส์นิทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทุนเพิม่เตมิคร้ังที่ 8

• กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุเพิ่มในทรพัยส์นิจาก WHA Group และบรษัิทในเครอื รวมทัง้บรษัิทรว่มทนุ จ านวน 5 โครงการ

1. WHA Mega Logistics 
Center Bangna-Trad km. 

23 Project 3

2. WHA Signode 
Factory

3. WHA Mega 
Logistics Center 
Theparak km. 21

4. WHA-KPN Mega 
Logistics Center Bangna-

Trad km. 23 Project 2

5. WHA Central Mega 
Logistics Center Wangnoi 

63

สถานที่ตั้ง
อ าเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ
อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปแบบการเข้าลงทุน
สิทธิการเช่าช่วงในที่ดนิ
และสิทธิการเช่าในอาคาร

สิทธิการเช่าในที่ดินและ
อาคาร

(30 ปี+ 30 ปี)

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดนิ
และสิทธิการเช่าในอาคาร

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดนิ
และสิทธิการเช่าในอาคาร

สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร
(30 ปี+ 30 ปี)

ประเภทอาคาร
Built-to-Suit (31%) 
Ready-Built (69%)

Built-to-Suit Ready-Built
Built-to-Suit (15%) 
Ready-Built (85%)

Built-to-Suit

พืน้ที่เช่าอาคาร
34,001.00 ตร.ม.

(WHA undertakes บางส่วน) 8,151.00 ตร.ม.
30,311.00 ตร.ม.

(WHA undertakes บางส่วน)
19,796.00 ตร.ม.

(WHA undertakes บางส่วน) 67,704.00 ตร.ม.

ผู้เช่าปัจจุบัน
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โครงการ WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 23 Project 31

ทีต้ั่ง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ

ทีด่นิ เนือ้ท่ีท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ 
ประมาณ 33-0-65.95 ไร/่1

รูปแบบการเข้า
ลงทุน

• สิทธิการเชา่ชว่งในท่ีดนิและ
สิทธิการเชา่ในอาคาร ตาม
ระยะเวลาการเชา่คงเหลือ
ประมาณ 28 ปี 5 เดือนนบั
จากวนัท่ี 1 มกราคม 2566 /2

• กรรมสิทธ์ิในงานระบบ 
เครื่องมือและอปุกรณ์

พืน้ทีเ่ช่ารวม
• พืน้ท่ีอาคาร        34,001.00 ตารางเมตร

หมายเหต:ุ
/1 พืน้ที่ที่กองทรสัต ์WHARTจะเขา้ลงทนุเป็นเพียงพืน้ที่ดินบางสว่น

ของพืน้ที่ดินทัง้หมดตามที่ปรากฏในโฉนด
/2 กองทรสัต ์WHART จะลงทนุโดยการเชา่ชว่งทอดที่หนึ่ง หรอืทอด

ที่สอง (แลว้แต่กรณี) จาก WHA โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุ
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2594

อาคาร ผู้เช่า
พืน้ทีเ่ช่า
อาคาร       
(ตร.ม.)

สัดส่วนต่อ
พืน้ทีเ่ช่า

ท้ังหมดของ
ทรัพยส์ินหลัก

เพิม่เตมิ

วันเร่ิมตน้
ระยะเวลา
การเช่า

วันสิน้สุด
ระยะเวลา
การเช่า/3

อายุคงเหลือ
ของสัญญา 
ณ วันที ่1 
มกราคม 
2566/3

B Central JD 9,814.00 6.14%
1 มกราคม

2565
31 ธนัวาคม

2565
/4 -

/5

C1 Incosource (TOA) 5,006.00 3.13%
1 กมุภาพนัธ์

2565
31 มกราคม 

2568
2 ปี 1 เดือน

C2 Incosource (TOA) 4,839.00 3.03%
1 กรกฎาคม 

2565
31 มกราคม 

2568
2 ปี 1 เดือน

D1
อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
โดย Giztix จะเป็นผูเ้ช่า

7 6,217.00 3.89%
1 พฤศจิกายน 

2565
31 ตลุาคม 

2570
4 ปี 10 เดือน

D2
อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
โดย Giztix จะเป็นผูเ้ช่า

7 4,277.00 2.67%
1 พฤศจิกายน 

2566 
/6

31 ตลุาคม 
2570

4 ปี

D3
อยูร่ะหวา่งก่อสรา้งและ
หาผูเ้ช่า

3,848.00 2.41% WHA รบัช าระคา่เช่า (undertake) 
/5

รวม 34,001.00 21.26%
/3 ไมร่วมสิทธิในการตอ่อายสุญัญาชา่ (Option to Renew)
/4 ผูเ้ชา่มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 1 ปี ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
/5 WHA ตกลงวา่ในกรณีที่ไมมี่ผูเ้ชา่คลงัสินคา้ในพืน้ที่เชา่ดงักลา่ว ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ WHA จะเป็นผูช้  าระคา่เชา่ในอตัราตารางเมตรละ 155 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 
ปีนบัตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

/6 WHA ตกลงจะเป็นผูช้  าระคา่เชา่ในอตัราตารางเมตรละ 155 บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลาตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุจนถึงวนัเริม่ตน้สญัญาเชา่
/7 ปัจจบุนั อยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อเขา้ท  าสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารกบัลกูคา้ที่สนใจเชา่รายดงักลา่วโดยคาดวา่จะลงนามสญัญาเชา่ก่อนวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ (รายละเอียด
ตามที่ปรากฏในตารางขัน้ตน้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามผลแหง่การเจรจาได)้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมมี่ผูเ้ชา่ ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ WHAตกลงจะเป็นผูช้  าระคา่เชา่ในอตัราตารางเมตร
ละ 155 บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ
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WHA Signode Factory

ทีต้ั่ง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทีด่นิ เนือ้ทีท่ีก่องทรัสตจ์ะเข้าลงทุน ประมาณ 
13-1-62.80 ไร่

รูปแบบการเข้า
ลงทุน

• สิทธิการเช่าในทีด่นิและอาคาร
ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิต่ออายุ
สัญญาอีก 30 ปี/1

• กรรมสิทธิ์ในงานระบบ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์

พืน้ทีเ่ช่ารวม
• พืน้ทีอ่าคาร        8,151.00  ตารางเมตร/2

ผู้เช่า
พืน้ทีเ่ช่า
อาคาร       
(ตร.ม.)

สัดส่วนต่อ
พืน้ทีเ่ช่า

ท้ังหมดของ
ทรัพยส์ิน

หลักเพิม่เตมิ

เร่ิมต้น
ระยะเวลาการเช่า

วันสิน้สุด
ระยะเวลา

การเช่า

อายุคงเหลือ
ของสัญญา 
ณ วันที ่1 
มกราคม 
2566

Signode 8,151.00 5.10%
16 กันยายน 

2564
15 กันยายน 

2574
8 ปี 8 เดอืน

15 วัน

รวม 8,151.00 5.10%

หมายเหต:ุ
/1 WHA ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิจะใหค้  ามั่นแก่กองทรสัตใ์นการต่อสญัญาเช่าทรพัยส์ินไดอ้ีก 30 ปี โดยมีการก าหนดค่า

เช่าเพื่อใชส้ทิธิตอ่สญัญาเช่าไปอีก 30  ปี ไวล้ว่งหนา้ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่กองทรสัตอ์าจไม่สามารถ
ใชส้ทิธิในการตอ่สญัญาเช่าดงักลา่ว กองทรสัตจ์ะมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาเช่าใหเ้จา้ของทรพัยส์นิใหค้  ารบัรองใน
การไมจ่ าหนา่ยจ่ายหรอืโอนกรรมสทิธ์ิในทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ และใหเ้จา้ของทรพัยส์ินน าทรพัยส์ินที่จะให้
เช่ามาจ านองกบักองทรสัต ์เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์ิน ในกรณี
หากเจา้ของทรพัยส์นิผิดสญัญา หรอืเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย

/2 ในกรณีที่ WHA ไดป้ลกูสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ลงบนพืน้ท่ีดา้นหลงั กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ใหส้ทิธิแก่
กองทรสัต ์WHART ที่จะลงทนุในอาคารคลงัสนิคา้ดงักลา่วในเวลาใด ๆ และก่อนบคุคลอื่น เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART 
ไดม้ีโอกาสลงทนุในทรพัยส์นิเพิ่มเติมที่จะก่อรายไดแ้ก่กองทรสัต ์WHART โดยรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทนุจะ
เป็นไปตามที่กองทรสัต ์WHART และ WHA ตกลงรว่มกนั ในกรณีที่การลงทนุดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหนว่ยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมติจากผูถื้อหนว่ยทรสัตก์่อนการลงทนุ

2
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WHA Mega Logistics Center Theparak km. 21

ทีต้ั่ง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ

ทีด่นิ เนือ้ท่ีท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ 
ประมาณ 28-3-29.40 ไร/่1

รูปแบบการเข้า
ลงทุน

• สิทธิการเชา่ชว่งในบางสว่นของ
ท่ีดนิและสิทธิการเชา่ในอาคาร
ตามระยะเวลาการเชา่คงเหลือ
ประมาณ 28 ปี 5 เดือน /2

• กรรมสิทธ์ิในงานระบบ เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์

พืน้ทีเ่ช่ารวม
• พืน้ท่ีอาคาร 30,311.00  ตารางเมตร

หมายเหต:ุ
/1 พืน้ที่ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุเป็นเพียงพืน้ที่ดินบางสว่นของพืน้ที่ดิน

ทัง้หมดตามที่ปรากฏในโฉนด
/2 นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2566 ซึง่เป็นวนัที่กองทรสัตค์าดวา่จะลงทนุใน

ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 8
/3 WHA ตกลงวา่ในกรณีทีไ่มมี่ผูเ้ชา่คลงัสินคา้ในพืน้ที่เชา่ดงักลา่ว ณ วนัที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ WHA จะเป็นผูช้  าระคา่เชา่ในอตัราตารางเมตรละ 155
บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

อาคาร ผู้เช่า
พืน้ทีเ่ช่า
อาคาร       
(ตร.ม.)

สัดส่วนต่อ
พืน้ทีเ่ช่า

ท้ังหมดของ
ทรัพยส์ินหลัก

เพิม่เตมิ

วันเร่ิมต้น

ระยะเวลา
การเช่า

วนัส้ินสุด
ระยะเวลาการ

เช่า

อายุคงเหลือของ
สัญญา ณ วันที่
1 มกราคม 2566

I
อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง
และหาผูเ้ชา่

21,039.00 13.15% WHA รบัช าระคา่เชา่ (undertake)
/3

J1 Kerry Logistics 5,070.00 3.17%
1 เมษายน 

2565
31 มีนาคม

2568
2 ปี 3 เดือน

J2 Kerry Logistics 4,202.00 2.63%
1 ตลุาคม 

2565
31 มีนาคม

2568
2 ปี 3 เดือน

รวม 30,311.00 18.95%

3
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WHA-KPN Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 23 Project 2

ทีต่ั้ง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

ทีด่นิ เนือ้ท่ีท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ ประมาณ 20-
2-86.50 ไร/่1

รูปแบบการเข้า
ลงทุน

• สิทธิการเชา่ชว่งในบางสว่นของท่ีดินและ
สิทธิการเชา่ในอาคารตามระยะเวลาการ
เชา่คงเหลือประมาณ 21 ปี /2

• กรรมสิทธ์ิในงานระบบ เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์

พืน้ทีเ่ช่ารวม
• พืน้ท่ีอาคาร        

19,796.00  ตารางเมตร

หมายเหต:ุ
/1 พืน้ที่ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุเป็นเพียงพืน้ที่ดินบางสว่นของพืน้ที่ดิน

ทัง้หมดตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดนิ
/2 นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2566 ซึง่เป็นวนัที่กองทรสัตค์าดวา่จะลงทนุใน

ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 8

อาคาร ผู้เช่า
พืน้ทีเ่ช่า
อาคาร       
(ตร.ม.)

สัดส่วนต่อพืน้ที่
เช่าท้ังหมดของ
ทรัพยส์ินหลัก

เพิม่เตมิ

วันเร่ิมต้น
ระยะเวลา

การเช่า

วันสิน้สุด
ระยะเวลาการ

เช่า/3

อายุคงเหลือของ
สัญญา ณ วันที่ 1 
มกราคม 2566/3

J อยูร่ะหวา่งหาผูเ้ชา่ 4,586.00 2.87% WHA รบัช าระคา่เชา่ (undertake)
/4

K1 Charming World 2,032.00 1.27%
1 กมุภาพนัธ ์

2565
31 มกราคม 

2570
/6 4 ปี 1 เดือน

K2 Charming World 871.00 0.54%
1 ธนัวาคม

2565
31 มกราคม 

2570
/6 4 ปี 1 เดือน

L อยูร่ะหวา่งหาผูเ้ชา่ 2,851.00 1.78% WHA รบัช าระคา่เชา่ (undertake)
/4

M Central JD 2,851.00 1.78%
1 มกราคม 

2565
31 ธนัวาคม 2565

/5
-
/4

N DKSH 6,605.00 4.13%
1 มกราคม 

2565
31 ธนัวาคม 2567 2 ปี

รวม 19,796.00 12.38%

/3 ไมร่วมสิทธิในการตอ่อายสุญัญาเชา่ (Option to Renew)
/4 WHA ตกลงวา่ในกรณีทีไ่มมี่ผูเ้ชา่คลงัสินคา้ในพืน้ทีเ่ชา่ดงักลา่ว ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ WHA จะเป็นผูช้  าระคา่เชา่ในอตัรา
ตารางเมตรละ 155 บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

/5 ผูเ้ชา่มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 1 ปี ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
/6 สญัญาเชา่ปัจจบุนัจะสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2569 อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือแกไ้ขเวลา
สญัญาเชา่ใหส้ิน้สดุลง ณ วนัที่  31 มกราคม 2570 โดยคาดวา่จะลงนามสญัญาฉบบัแกไ้ขดงักลา่ว ก่อนวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

4
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โครงการ WHA Central Mega Logistics Center Wangnoi 63

ทีต่ั้ง อ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ทีด่นิ เนือ้ท่ีท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ 
ประมาณ 68-2-42.6 ไร/่1

รูปแบบการเข้า
ลงทุน

• สิทธิการเชา่ในท่ีดนิและอาคาร
ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิตอ่
อายสุญัญาอีก 30 ปี /2

• กรรมสิทธ์ิในงานระบบ 
เครื่องมือและอปุกรณ์

พืน้ทีเ่ช่ารวม
• พืน้ท่ีอาคาร        67,704.00 ตารางเมตร

อาคาร ผู้เช่า
พืน้ทีเ่ช่า
อาคาร       
(ตร.ม.)

สัดส่วนต่อ
พืน้ทีเ่ช่า

ท้ังหมดของ
ทรัพยส์ินหลัก

เพิม่เตมิ

วันเร่ิมต้น
ระยะเวลา
การเช่า

วันสิน้สุด
ระยะเวลา
การเช่า/3

อายุคงเหลือ
ของสัญญา ณ 

วันที ่1 
มกราคม 
2566/3

A/B Thai Watsadu 40,186.00 25.12%
1 กรกฎาคม 

2564
30 มิถนุายน

2574
8 ปี 6 เดือน

C

อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสรา้ง โดย 
Thai Watsadu
จะเป็นผูเ้ชา่

/4

27,518.00 17.20%
1 สิงหาคม 

2565

31 
กรกฎาคม

2575
9 ปี 7 เดือน

รวม 67,704.00 42.32%
/3 ไมร่วมสิทธิในการตอ่อายสุญัญาชา่ (Option to Renew)
/4 ปัจจบุนั อยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อเขา้ท  าสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารกบัลกูคา้ที่สนใจเชา่รายดงักลา่วโดยคาดว่าจะลง
นามสญัญาเชา่ก่อนวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ (รายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางขัน้ตน้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามผลแห่ง
การเจรจาได)้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมมี่ผูเ้ชา่ ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ WHA หรอื Central WHA  ตกลงจะเป็นผูช้  าระค่าเช่า
ในอตัราตารางเมตรละ 120 บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

นอกจากนี ้ในการลงทนุในครัง้นี ้Central WHA ไดมี้เงื่อนไขใหก้องทรสัตจ์ดทะเบียนภาระจ ายอมในบางส่วนของที่ดิน
ของกองทรสัตใ์นโครงการ WHA Central Mega Logistics Center Wangnoi 63 ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทนุซือ้ไวใ้นปี 2561 
เพ่ือใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส  าหรบัที่ดินของ Central WHA ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดียวกัน และ ส  าหรบัที่ดินในโครงการ WHA 
Central Mega Logistics Center Wangnoi 63 ที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในครัง้นี ้ โดยไมมี่คา่ตอบแทน พรอ้มกันนี ้Central 
WHA ขอใหก้องทรสัตย์ินยอมให ้Central WHA ใชพ้ืน้ที่บางส่วนในโครงการ WHA Central Mega Logistics Center 
Wangnoi 63 ที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในครัง้นี ้เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส  าหรบัที่ดินของ Central WHA ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณ
เดียวกนั และ โดยไมมี่คา่ตอบแทน

หมายเหต:ุ
/1 พืน้ที่ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุเป็นเพียงพืน้ที่ดินบางสว่นของพืน้

ที่ดินทัง้หมด ปัจจบุนั ที่ดินดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการแบง่แยกโฉนด
/2 Central WHA ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยส์ินจะใหค้  ามั่นแก่กองทรสัต์ในการต่อ

สัญญาเช่าทรัพยส์ินได้อีก 30 ปี โดยมีการก าหนดค่าเช่าเพื่อใช้สิทธิต่อ
สญัญาเชา่ไปอีก 30  ปี ไวล้่วงหนา้ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่
กองทรสัตอ์าจไมส่ามารถใชส้ิทธิในการตอ่สญัญาเช่าดงักล่าว กองทรสัตจ์ะ
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาเชา่ใหเ้จา้ของทรพัยส์ินใหค้  ารับรองในการไม่
จ  าหน่ายจา่ยหรอืโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ และให้
เจา้ของทรพัยส์ินน าทรัพยส์ินที่จะใหเ้ช่ามาจ านองกับกองทรัสต ์เพื่อเป็น
หลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาของผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์ิน 
ในกรณีหากเจา้ของทรพัยส์ินผิดสญัญา หรอืเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย

5

บริเวณนี ้อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างอาคาร
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จุดเด่นของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทุนเพิม่เตมิคร้ังที ่8

หมายเหต ุ  /1 ค านวนเฉพาะพืน้ทีเ่ชา่ที่มีสญัญาเช่า นบัจากวนัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน /2นบัจากวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ซึง่ไดแ้ก่วนัที่ 1 ม.ค 2566 * เง่ือนไขในรายละเอียดอา้งอิงตามขอ้มลูในหนงัสือนดัประชมุและแบบแสดงรายการขอ้มลู /3 บนสมมติฐาน
วา่ Central JD ใชสิ้ทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าอีก 1 ปี
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ภาพรวมของทรัพยส์ินของกองทรัสตก่์อนและหลังการลงทนุเพิม่คร้ังที ่8

หมายเหต ุ  /1ขอ้มลูตามสญัญาเชา่ ณ วนัที่ 31 มี.ค 2565, /2  ประมาณการขอ้มลู ณ วนัที่กองทรสัตค์าดวา่จะเขา้ลงทนุ (1 ม.ค 2566), /3หากรวมสญัญาเชา่ที่เริม่หลงัจากวนัทีก่องทรสัตค์าดวา่จะเขา้ลงทนุ จะมีอตัราการเชา่เฉลี่ยอาคาร (ไมร่วม undertaking) อยูท่ี่ 79.8%,  /4 พืน้ที่ที่ดิน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยูก่บัผลจากการรงัวดัทีด่ิน, /5 ภายใตส้มมติฐานวา่ทรพัยส์ินเดิมไมมี่การตอ่อายสุญัญาเชา่หรอืท าสญัญาเชา่ใหมภ่ายหลงัวนัที่ 31 มี.ค 2565 โดยหากรวมสญัญาเชา่ที่อยูร่ะหวา่งการจดัท าภายหลงัวนัที่ 31 มี.ค. 2565 จะมีพืน้ที่เชา่อาคารรวม
ภายหลงัการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 8 เทา่กบั 1,743,980.80 ตารางเมตร
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ภาพรวมของทรัพยส์ินของกองทรัสตก่์อนและหลังการลงทนุเพิม่คร้ังที ่8 (ต่อ)

หมายเหต ุ: /1 ค านวณจากขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 , /2 ค านวณจากประมาณการขอ้มลู ณ วนัที่กองทรสัตค์าดการณจ์ะเขา้ลงทนุ (1 ม.ค 2566), /3 สดัสว่นอา้งอิงตามราคาประเมินรายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และมลูคา่การเขา้ลงทนุของทรพัยส์ินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 8, 
/4 ภายใตส้มมติฐานวา่ทรัพยสิ์นเดิมไม่มีการต่ออายสุญัญาเช่าหรือท าสญัญาเช่าใหม่ภายหลงัวนัท่ี 31 มี.ค 2565
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ภาพรวมของทรัพยส์ินของกองทรัสตก่์อนและหลังการลงทนุเพิม่คร้ังที ่8 (ต่อ)

หมายเหต ุ: /1 ค านวณจากขอ้มลูสญัญาเชา่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ,  /2 ค านวณจากประมาณการขอ้มลู ณ วนัที่กองทรสัตค์าดการณจ์ะเขา้ลงทนุ (1 ม.ค 2566), /3ภายใตส้มมติฐานวา่ทรพัยส์นิเดมิไมมี่การตอ่อายสุญัญาเชา่หรอืท าสญัญาเชา่ใหมภ่ายหลงัวนัที่ 31 มี.ค 2565, 
/4 ขอ้มูลอาจมีความแตกต่างจากในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ WHART (คร้ังท่ี 1/2565) เน่ืองจากมีการแกไ้ขประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าในสินทรัพยท่ี์จะเขา้ลงทุน
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วิธีการประเมิน – พจิารณาจากรายได ้(Income Approach)

โครงการ 

ราคาประเมิน2 (ล้านบาท)

บจ. เอเช่ียน
เอ็นจเินียร่ิง 
แวลูเอช่ัน 

บจ. เซ้าทอ์ีส เอเชีย 
อินเตอรเ์นช่ันแนล

ราคาประเมินต ่าสุด

1. WHA Central Mega Logistics Center Wangnoi 63 1,634.80 1,623.00 1,623.00

2. WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 23 Project 3 752.60 753.00 752.60

3. WHA Mega Logistics Center Theparak km. 21 664.70 647.00 647.00

4. WHA-KPN Mega Logistics Center Bangna-Trad km. 23 Project 2 377.00 377.00 377.00

5. WHA Signode Factory 285.30 283.00 283.00

รวม 3,714.40 3,683.00 3,682.60

สรุปราคาประเมิน
กองทรสัตจ์ะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นมลูค่าทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,050.86 ลา้นบาท1 โดยเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินต ่าสดุของผูป้ระเมินราคาอิสระจ านวน  2 ราย ประมาณรอ้ยละ 10

1 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง และส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center Theparak km. 21 และโครงการ WHA Mega Logistics Center 
Bangna-Trad km. 23 Project 3 กองทรสัตต์กลงช าระคา่เช่าช่วงที่ดินรายปี รวมเป็นจ านวน 96,917,124 บาท และ 1,981,097 บาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ตามล าดบั นอกจากนี ้ส  าหรบัโครงการ WHA Signode Factory และโครงการ
WHA Central Mega Logistics Center Wangnoi 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าทรพัยส์นิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 18,500,000 บาทและ 106,000,000 บาท ตามล าดบั (ซึง่จะช าระเมื่อ
มีการตอ่สญัญาเช่าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง)  
2 ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2566 ซึง่คาดวา่จะเป็นวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

มูลค่าทีก่องทรัสตจ์ะเข้าลงทุนในทรัพยส์ินหลักเพิม่เตมิและราคาประเมนิ
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เงือ่นไขการลงทุนของกองทรัสต ์WHART ในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

การลงทนุของกองทรสัต ์WHART ในทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

1. บรษัิทเจา้ของทรพัยส์นิไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (ถา้จ าเป็น) ของบรษัิทเจา้ของทรพัยส์ิน ใหข้าย เช่า หรือ 
เช่าช่วงทรพัยส์ินดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และไดด้ าเนินการใด ๆ เพ่ือใหท้รพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวพรอ้มส าหรบั
การลงทนุโดยกองทรสัต ์WHART แลว้ 

2. ไมม่ีประเด็นท่ียงัคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งท่ีติดจ านองเป็นประกนักับธนาคารหรอืสถาบนั
การเงิน การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทางธุรกิจ และ/หรือ การยกเลิกสญัญา และ/หรือ ขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพันในสญัญาเช่า
ช่วงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุน หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายคงคา้ง หรือไม่สามารถด า เนินการได ้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พ่ือการ
ลงทุนในทรพัยส์ินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 8 และด าเนินการตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอนัจะท าให้
ทรพัยส์นิที่กองทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้ลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง)

3. ทรสัตีไดร้บัรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ  

4. กองทรสัต ์WHART ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ ส านกังาน ก.ล.ต. ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุของกองทรสัต์ WHART กูยื้มเงิน และ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งเพ่ือลงทนุในทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรสัต ์ WHART
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พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี

ผูจ้ัดการกองทรัสตเ์ห็นควรเสนอใหผู้้ถือหน่วยทรสัตอ์นุมัติมอบอ านาจใหผู้้จัดการกองทรัสต ์และ /หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

1. ก าหนดรูปแบบการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม วิธีการประเมินราคาทรพัยส์ิน รวมถึงราคาท่ีเหมาะสมในการ
ลงทนุในทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติม

2. เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผูกพันท่ีแสดงถึงสิทธิท่ีจะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง และเขา้ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
สญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรพัยส์ิน และ/หรือ สญัญาจ านอง (เพ่ือรบัจ านองทรพัยส์ิน) 
และ/หรือ สัญญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้และทรพัยส์ินอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัหาประโยชนส์  าหรบัทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อกองทรสัต ์WHART
ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านักงาน ก.ล.ต. ใหล้งทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรอืองคก์รของรฐั หรอืบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักลา่ว เป็นตน้

3. เขา้ท าสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยฉ์บบัใหม่ หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรัพยฉ์บบัเดิมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
การเขา้ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART
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พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสต ี(ต่อ)

4. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ 
และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ และ

5. ใชดุ้ลพินิจในการท่ีจะเขา้ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ินบางโครงการ หรือลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ินบาง ส่วนของทรพัยส์ินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติม และ/หรอื ก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรอื เง่ือนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทนุ หากเห็นว่าเง่ือนไขหรอืผลแห่งการเจรจาต่อรอง
กบัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื ผูม้ีสทิธิเหนือทรพัยส์นิที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดง
ใหเ้ห็นว่าการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์WHART ในทรพัยส์ินดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์หรอือาจก่อภาระผกูพนัใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART เกินสมควร ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็น
ส าคญั นอกจากนี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี มีดุลพินิจท่ีจะพิจารณาให ้กองทรสัต ์WHART ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ิน
บางโครงการ หรอืลงทนุหรอืไมเ่ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิบางส่วนของทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยั
ในการลงทนุต่าง ๆ อาทิ มลูค่าการประเมนิของทรพัยส์นิแต่ละแห่ง ประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย และเงินลดทุนต่อหน่วย 
(Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหลงัจากท่ีลงทนุในทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม หรือจ านวนเงินเพิ่มทนุที่
ไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ เงินกูยื้ม เป็นตน้ 



วาระที่

2

พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนของกองทรัสต ์WHART คร้ังที ่7 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 245,000,000 หน่วย เพือ่ลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า
ช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอื่นทีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์
WHART ทีม่ีอยู่เดมิ และวธีิการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่
ทุนคร้ังที ่7
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โครงสร้างเงนิทุนในการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินหลักเพิม่เตมิคร้ังที ่8

• เงนิทนุทีจ่ะใช้ในการลงทุนในทรัพยส์ินหลักทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิของกองทรัสต ์WHART น้ัน ประกอบด้วย 

• โครงสร้างเงนิทนุทีจ่ะใช้ในการลงทนุในทรัพยส์ินหลักทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิของกองทรัสต ์WHART น้ันจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ิน และเงนิทนุของกองทรัสต ์WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี้
ในปัจจุบัน 

• ทัง้นี ้ภายหลังการท ารายการคาดว่าประมาณการอัตราส่วนหนีส้ินต่อทรัพยส์ินของกองทรัสตค์าดว่าจะประมาณ
ไม่เกนิ 35% 

BANK

เงนิจากการเพิม่ทนุของ
กองทรัสต ์โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิม่เตมิ ไม่เกนิ 

245,000,000 หน่วย

เงนิกู้จากการกู้ยมืเงนิ 
ไม่เกนิ 3,445,000,000 บาท

เงนิประกันการเช่าและการ
บริการของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุ

เพิม่เตมิ และเงนิสดของ
กองทรัสต ์WHART 

ประมาณ 780,000,000 บาท

1

และ/
หรือ

และ

2 3
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พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนของกองทรัสต ์WHART

การมอบอ านาจใหผู้้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตักิารเพิ่มทนุของกองทรสัต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต์
WHART จ านวนประมาณไมเ่กิน 245,000,000 หน่วย เมื่อรวมกบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ WHART ในปัจจบุนัจ านวน 3,065,395,883 หน่วย จะท าให้
กองทรสัต์ WHART มีหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไมเ่กิน 3,310,395,883 หน่วย และกองทรสัต์ WHART อาจจะน าเงินประกนัการเช่าและการบรกิารและเงินสดของ
กองทรสัต์ WHART มาใชเ้ป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติมในจ านวนประมาณ 780,000,000 บาท รวมถึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิ
วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ รวมถึงมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัตีมีอ านาจ

1. ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทนุของกองทรสัต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท่ี์จะออกเสนอ
ขาย ราคาหน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขาย และจ านวนเงินประกนัการเช่าและการบรกิารของทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือมาใชเ้ป็นเงินทนุในการลงทนุใน
ทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีก าหนดไวข้า้งตน้

2. ด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องคก์รของรฐั หรือบุคคลใดๆ เพ่ือการเพิ่ มทุนของ
กองทรสัต ์WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม

3. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็ จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/
หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็



วาระที่

3

พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA
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การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
บางรายโดยอนมุตัิใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์สนอขายหน่วยทรสัตจ์  านวน ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัต์
ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นีเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่WHA และ/หรอื กลุ่มบคุคล
เดียวกนัของ WHA 



วาระที่

4

พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ
ในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
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➢ กรณีทีว่าระที ่3 ไดรั้บการอนุมัต ิน าเสนอวาระที ่4.1 

ส่วนที่ จ านวนหน่วยทรัสต์ จัดสรรให้แก่

1 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัตท่ี์จะมีการออก
และเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะท าให้
กองทรสัตมี์หนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิ หรือเกินกว่า
สิทธิ หรอืนอ้ยกว่าสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร หรอืสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้

2 เมื่อรวมกับส่วนที ่1 แล้วมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15
ของหน่วยทรสัตท่ี์จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่ม
ทนุครัง้นี ้

WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA 

3 ส่วนทีเ่หลือจากส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
ของกองทรสัต ์WHART ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และ/หรอื 

2) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร

วาระที่ 4.1: พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 7 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ใน
กรณีทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ใน
กรณีทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมอบหมายใหผู้้ จดัการกองทรสัต ์
และ/หรอื ทรสัตีมีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้

1. พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสทิธิจองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงจ านวนหน่วยท รสัตท่ี์จะออกและ
เสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ิทธิจองซือ้ สดัส่วน
การเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจั ดสรร
หน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์WHART และวิธีการจดัสรร กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจอง
ซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอข ายแก่ประชาชนทั่วไป
ใหแ้ก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสทิธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์เพิ่มให้แก่ผูล้งทนุรายใด

3. ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการย่ืนค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพ่ือขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ใน
กรณีทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสต ี(ต่อ)

4. เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จดัเตรยีม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ  าหน่ายเพ่ือด าเนินการดังกลา่ว 

5. จัดเตรียม ลงนาม และย่ืนค าขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และเก่ียวข้องกับกา รเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์การจดัสรรหน่วยทรสัต ์และการน าหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และกระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้ การด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็ และ

6. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็
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➢ กรณีทีว่าระที ่3 ไม่ไดรั้บการอนุมัต ิน าเสนอวาระที ่4.2 

วาระที่ 4.2: พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้ งท่ี 7 และการน า
หน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วน
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ในกรณีทีไ่ม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

ส่วนที่ จ านวนหน่วยทรัสต์ จัดสรรให้แก่

1 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะท า
ใหก้องทรสัตมี์หนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิ หรือ
เกินกว่าสิทธิ หรือนอ้ยกว่าสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นีก็้ได ้

2 ส่วนทีเ่หลือจากส่วนที่ 1 1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึง่รวมถึงผูล้งทนุสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมของกองทรสัต ์WHART ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์
เก่ียวขอ้ง และ/หรอื 

2) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ในกรณีทีไ่ม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์
และ/หรอื ทรสัตีมีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้

1. พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสทิธิจองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่  ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จะออกและเสนอ
ขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ิทธิจองซื ้ อ สดัส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์WHART และวิธีการจดัสรร กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรสัต์
เกินกว่าสทิธิท่ีไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่ว ไปใหแ้ก่นกัลงทนุอ่ืน 
ตลอดจนมีสทิธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์เพิ่มใหแ้ก่ผูล้งทนุรายใด

3. ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการย่ืนค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพ่ือขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ในกรณีทีไ่ม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสต ี(ต่อ)

4. เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จดัเตรียม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ ท่ีจะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ  าหน่ายเพ่ือด าเนินการดงักลา่ว

5. จดัเตรียม ลงนาม และย่ืนค าขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วย ทรสัต ์การจดัสรร
หน่วยทรสัต ์และการน าหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย ์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ งประเทศไทยต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และกระท าการอ่ืนใดที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็และ

6. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ 
ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็



วาระที่

5

พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000 บาท เพือ่ลงทุนในสิทธิการเช่า และ
สิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอืน่ทีเ่กี่ยวข้องเพิม่เตมิจากทรัพยส์ิน
ของกองทรัสต ์WHART ทีมี่อยู่เดมิ และอาจใหห้ลักประกันการกู้ยมืเงนิดงักล่าว
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การกู้ยมืเงนิเพือ่ลงทุนในทรัพยส์ินเพิม่เตมิ

วงเงนิกู้

วงเงนิกู้ –ไม่เกนิ 3,445 ล้านบาท
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการใหก้องทรสัต ์WHART กูยื้มเงินเต็มวงเงินหรือนอ้ยกว่าวงเงินดงักล่าวเพียงใด
ก็ได ้ขึน้อยู่กบัจ านวนเงินเพิ่มทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

หมายเหตุ: ในการกูยื้มครัง้นี ้เม่ือรวมกับการกูยื้มเงินของกองทรสัต ์WHART ในปัจจุบนั และหุน้กูท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนั
ของกองทรสัต ์ระดบัหนีส้ินจะยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซึง่ระบไุวว้่ากองทรัสตส์ามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยส์ินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพยส์ินรวม ส าหรับกองทรัสตท์ี่มี
อันดับความน่าเช่ือถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 
(ซึ่งกองทรสัต ์WHART ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ท่ี
ระดบั A ในวนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

ผู้ใหกู้้

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใด หรือผูใ้หกู้้ ท่ีเป็นสถาบนัอ่ืน
ใดท่ีสามารถใหส้ินเช่ือแก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศ
ภยั โดยผูใ้หกู้อ้าจเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีของกองทรสัต ์WHART 

• พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000 บาท เพือ่ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เตมิ และอาจให้หลักประกันการกู้ยมืเงินดังกล่าว
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การกู้ยมืเงนิเพือ่ลงทุนในทรัพยส์ินเพิม่เตมิ (ต่อ)

หลักประกัน

การกูยื้มเงินและการใหห้ลกัประกนัส าหรบัการกูยื้มเงินนี ้จะเป็นไปตามท่ีผูกู้แ้ละผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดในสญัญากูยื้ม
เงิน ส่วนหลกัประกนัในการกูยื้มเงินท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย 
1) การจ านองทรพัยส์ินของกองทรสัต ์WHART ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรอืบางส่วน
2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัรว่ม
3) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่า
4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือ กรมธรรมป์ระกันภยั เป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใต้

พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ
5) หลกัประกนัการกูยื้มอ่ืน ๆ ตามท่ีผูกู้แ้ละผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากูยื้มเงิน 

เงือ่นไขของการกู้ยมื

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขใด ๆ ของการกูยื้มตลอดจนด าเนินการธุ รกรรมใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการกูยื้มดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั อาทิเช่น 
จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูยื้มเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จดัส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกบั
การกูยื้มเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รายละเอียดของการกูยื้มเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในทรพัยส์ินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 8
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พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยมืเงนิของกองทรัสต ์WHART

การมอบอ านาจใหผู้้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์จิารณาอนมุตัิการกูยื้มเงินดงักล่าว โดยก าหนดจ านวนเงินกูยื้ม ไม่เกิน 3,445,000,000 บาท และ
อาจใหห้ลกัประกนัการกูยื้มเงินดงักล่าว โดยมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้

1. พจิารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑห์รอืเง่ือนไขใด ๆ ในการกูยื้มเงิน อาทิ จ  านวนเงินกู ้อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูยื้มเงิน ระยะเวลาการ
ช าระเงิน ค ามั่นการด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรสัต ์WHART ตามท่ีจะตกลงกบัผูใ้หกู้ ้รายละเอียดหลกัประกนัท่ีมติท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ได้
ก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด  าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รของรฐั หรอืบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว

2. เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสัญญากูยื้มเงิน สญัญาหลกัประกัน หรือสญัญา และขอ้ผูกพนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกูยื้มเงินของ
กองทรสัต ์WHART จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูยื้มเงิน และการใหห้ลักประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกู้ ยืมเงินและการให้
หลกัประกนัดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บั
มอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็

3. การเขา้ท าสญัญากูยื้มเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินระหว่างกองทรสัต ์WHART กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
(ถา้มี)

4. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็ จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/
หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดงักล่าวประสบผลส าเรจ็



สรุปความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับ 
รายการได้มาซึง่ทรัพยส์นิเพิม่เตมิและรายการเกีย่วโยงกันของ WHART คร้ังที ่8 

17 มิถุนายน 2565
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➢ สรุปรายการ

➢ รายการที่ 1: พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นที่เกี่ยวข้องของ

ทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในคร้ังนี้

➢ รายการที ่2: พจิารณาอนุมัตวิธีิการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

➢ รายการที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000.00 บาท จากบุคคลทีอ่าจเกี่ยวโยงกับทรัสต ีเพือ่ลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิ

การเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอืน่ทีเ่กี่ยวข้องเพิม่เตมิจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ทีม่ีอยู่เดิม และอาจให้

หลักประกันการกู้ยมืเงนิดังกล่าว

2

หวัข้อในการน าเสนอ
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สรุปรายการ

รายการได้มาซึ่งทรัพยส์ินและรายการเกี่ยวโยงกันของ WHART ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เตมิ
คร้ังที ่8 ประกอบด้วยการอนุมัต ิ3 รายการดังนี ้

รายการที ่3: การกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000.00 บาทจากบุคคลทีอ่าจเกี่ยวโยงกับทรัสต ีเพือ่ลงทุนในทรัพยส์ิน
เพิม่เตมิคร้ังที ่8

รายการที ่2: การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดยีวกันของ WHA 4

1

โครงการเคพเีอ็น 
บางนา-ตราด กม. 23

โปรเจค 2 
ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง 

สมทุรปราการ

โครงการซิกโนด
ต. เขาคนัทรง อ. ศรีราชา 

ชลบรุี

หมายเหตุ /1 WHART จะมีสทิธิต่อสญัญาเช่าทรพัยส์นิอกี 30 ปี ซ่ึงมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายอุกี 2 โครงการจ านวน
124.50 ลา้นบาท โดย WHART จะตอ้งจ่ายช าระเมือ่ต่อสญัญาเช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง)

2

โครงการบางนา-ตราด 
กม. 23 โปรเจค 3

ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง 
สมทุรปราการ

รายการที ่1: การลงทุนในทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA มูลค่ารวมไม่เกิน 4,050.86 ลบ. และแต่งตั้ง WHA เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ใน 5 โครงการดังนี้

1) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสตกิส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3
(“โครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3”)

2) โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ (“โครงการซิกโนด”)/1

3) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสตกิส์ เซ็นเตอร์ (“โครงการเทพารักษ ์กม. 21”)

4) โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสตกิส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 
(“โครงการเคพเีอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2”)

5) โครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสตกิส์ เซ็นเตอรว์งันอ้ย 63 (“โครงการวังน้อย 63”) /1 

3

3
โครงการเทพารักษ ์กม.21

ต. บางเสาธง 
อ. บางเสาธง สมทุรปราการ 

5
โครงการวังน้อย 63
ต.บอ่ตาโล่ อ. วงันอ้ย 
พระนครศรีอยธุยา 
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รายการที ่1:การลงทุนเพิม่เตมิในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในคร้ังนี้

4
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WHA 
ถือหุน้รอ้ยละ 64.97

WHA 
ถือหุน้รอ้ยละ 99.99

5

ความสัมพนัธกั์บคู่สัญญาในการเข้าท ารายการ

ปัจจบุนัถือหนว่ยทรสัต ์WHART ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.00
และเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง WHART

ผู้จัดการกองทรัสต์

ถือหุน้รอ้ยละ 99.99

บริษัท ดับบลิวเอชเอเวนเจอร ์
โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น
อะไลแอนซ ์จ ากัด (“WHA-KPN”)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (“WHA”)

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

เจา้ของที่ดิน และ เจา้ของอาคาร

โครงการเทพารักษ ์กม. 21

ผูเ้ชา่ที่ดิน และ เจา้ของอาคาร

โครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23
โปรเจค 2

ผูเ้ชา่ชว่งที่ดิน และ เจา้ของอาคาร

3 4
โครงการบางนาตราด กม.23 โปรเจค 3

ผูเ้ชา่/เชา่ชว่งที่ดิน และ เจา้ของอาคาร

โครงการซิกโนด

1

2

WHA

WHA
ถือหุน้รอ้ยละ 49.99

บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิว เอชเอ 
อะไลแอนซ ์จ ากัด (“Central-WHA”)

โครงการวังน้อย 63

เจา้ของที่ดิน และ เจา้ของอาคาร

5
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การลงทุนในทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA

มูลค่าส่ิงตอบแทน

• กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิในราคาไมเ่กิน 4,050.86 ลา้นบาท /1

• ส าหรบัโครงการเทพารกัษ ์กม. 21 และ โครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 กองทรสัต ์WHART ตกลงช าระคา่เชา่ชว่งท่ีดนิรายปีตลอดระยะเวลาการเชา่ชว่ง รวมเป็นจ านวน 96.92 ลา้นบาท และ 
1.98 ลา้นบาท ตามล าดบั

• ส าหรบัโครงการวงันอ้ย 63 และ โครงการซิกโนด กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิตอ่สญัญาเชา่อีก 30 ปี โดยมีคา่เชา่ส าหรบัระยะเวลาการเชา่ท่ีตอ่อายอีุกจ านวน 106.00 ลา้นบาท/1 และ 18.50 ลา้น
บาท/1

• เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาประเมินขัน้ต  ่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย คือ บจ. เอเช่ียน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น และ บจ. เซา้ทอี์ส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล รอ้ยละ 10.00

แหล่งทีม่าของเงนิทุน

1) เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหนว่ยทรสัตใ์นการเพิ่มทนุ จ  านวนไมเ่กิน 245.00 ลา้นหนว่ย และ/หรือ
2) เงินกูยื้มจ านวนไมเ่กิน 3,445.00 ลา้นบาท และ
3) เงินประกนัการเชา่และการบรกิารของทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิและเงินสดของกองทรสัต ์WHART จ านวนประมาณ 780.00 ลา้นบาท

ประเภทและขนาดของรายการ

• รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่20.00 ลา้นบาทขึน้ไป หรือ เกินกวา่รอ้ยละ 3.00 ของทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์คดิ
เป็นรอ้ยละ 13.36 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ของกองทรสัต์ /2

หมายเหต ุ: /1 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง
/2 ค านวณโดยอา้งอิงจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565
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ความสมเหตุสมผล: การลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เติม

ข้อดใีนการเข้าท ารายการ

✓ เป็นการลงทนุในทรพัยส์ินท่ีมีศกัยภาพในการสรา้งรายได ้

✓ สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทรสัต ์WHART

✓ เพิ่มขนาดสินทรพัยแ์ละรายไดข้องกองทรสัต ์WHART

✓ ประมาณการอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นปีแรกภายหลงัการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์ินของกลุ่ม WHA เพิ่มขึน้จาก 0.78 บาทต่อหน่วย เป็น 0.80 บาทต่อหน่วย

ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ

 เพิ่มภาระกูยื้มเงินและภาระดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงิน

 ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม เน่ืองจากอาจมิได้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยเดิม
ทัง้หมด

 ความเส่ียงกรณีกองทรสัต ์WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินท่ีเขา้
ลงทนุครัง้นีไ้ด ้และ/หรือ หาก  WHART ไม่สามารถใชส้ิทธิต่อสญัญาเช่าโครงการวงันอ้ย 
63 และ โครงการซกิโนด ออกไปอีก 30 ปี

 ความเส่ียงจากการขาดประโยชนแ์ละการมีภาระหนา้ท่ีเพิ่มเติม หากสญัญาเช่าท่ีดินหลกั
และ/หรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ของโครงการบางนาตราด กม.23  โปรเจค 3, โครงการ
เทพารกัษ ์กม. 21 และ โครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ถกูยกเลิกหรือ
สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง

7
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ประมาณการจ่ายผลตอบแทนและเงนิลดทุนของกองทรัสต ์WHART

ประมาณการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงนิลดทนุของกองทรัสต ์WHART ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2566 (วันทีค่าดว่ากองทรัสตจ์ะเข้าลงทนุ) 
ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2566 ทีจ่ัดเตรียมโดย WHAREM และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

(บาท/ หน่วย) ทรัพยส์ินเดมิของกองทรัสต ์WHART
ทรัพยส์ินเดมิของกองทรัสต์ WHART ภายหลัง
การเข้าลงทนุในทรัพยส์ินเพิม่เตมิคร้ังที่ 8

การจ่ายประโยชนต์อนแทน/1 (ลา้นบาท) 2,397.35 2,630.89
จ านวนหน่วยทรสัต ์(ลา้นหน่วย) 3,065.40 3,280.13
การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.78 0.80
หมายเหตุ :  ไม่มีเงนิลดทนุในการประมาณการ
ทีม่า : งบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2566 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ของ WHART ทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

สมมตฐิานทีส่ าคัญ

• ราคาทรพัยส์ินท่ีลงทนุเพิ่มเตมิไมเ่กิน 4,050.86 ลา้นบาท/2

• โครงการวงันอ้ย 63 และ โครงการซิกโนดจะมีสิทธิตอ่สญัญาเชา่ทรพัยส์ินอีก 30 ปี ซึ่งมีคา่เชา่ส าหรบัระยะเวลาการเชา่ท่ีตอ่อายอีุกจ านวน 106.00 ลา้นบาท และ 18.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งจะช าระ
เม่ือมีการตอ่สญัญาเชา่

• ออกหนว่ยและเสนอขายหนว่ยทรสัตเ์พิ่มเตมิประมาณ 214.73 ลา้นหนว่ย/3 และกูยื้มเงินระยะยาวเพิ่มเตมิจ านวน 1,092.24 ลา้นบาท

ทัง้นี ้จ านวนหรอืราคาหนว่ยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย หรอื จ านวนเงนิกูย้มืเพิ่มเตมิสดุทา้ยอาจมากกวา่ เทา่กบั หรอื นอ้ยกวา่ ทีป่รากฏตามประมาณการขา้งตน้ 

หมายเหต ุ: /1 ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุท่ีอตัรารอ้ยละ 93.50 ของเงินสดสทุธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุ
/2 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง)
/3 สมมตฐิานราคาเสนอขายท่ี 11.00 บาท/ หนว่ย 
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ราคาประเมนิมูลค่าทรัพยสิ์นโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ทีป่รึกษาการเงนิอิสระพจิารณารายงานประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของผู้ประเมินราคาอิสระทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ 
(1) บริษัท เอเช่ียน เอ็นจเินียร่ิง แวลูเอช่ัน จ ากัด (“AEV”) และ (2) บริษัท เซ้าทอ์ีส เอเชีย อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (“SEAI”) สรุปได้ดังนี้

ผู้ประเมินราคา วันทีป่ระเมิน
วิธีประเมิน

หมายเหตุวิธีคิดจากรายได้
(Income Approach)

วิธีต้นทุนทดแทน
(Cost Approach)

AEV
1 เม.ย. 65

✓ ✓ ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ วันที ่1 ม.ค. 66
ซึ่งเป็นวันทีค่าดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน SEAI ✓ ✓

โครงการ
สรุปราคาประเมิน โดยวิธีคิดจากรายได้ (ล้านบาท) ราคาเข้าท ารายการ 

(ล้านบาท)
เปรียบเทยีบราคาเข้าท า
รายการและราคาประเมินAEV SEAI

ราคาประเมิน
ทีต่ ่าสุด

โครงการบางนาตราด กม.23 โปรเจค 3 752.60 753.00 752.60

4,050.86

ราคาเขา้ท ารายการสงูกวา่ราคา
ประเมินท่ีต ่าท่ีสดุของผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ
รอ้ยละ 10.00

โครงการซิกโนด 285.30 283.00 283.00
โครงการเทพารกัษ ์กม. 21 664.70 647.00 647.00
โครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 377.00 377.00 377.00
โครงการวงันอ้ย 63 1,634.80 1,623.00 1,623.00

รวม 3,714.40 3,683.00 3,682.60
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ราคาประเมนิมูลค่าทรัพยสิ์นโดยทีป่รึกษาการเงนิอิสระ

ทีป่รึกษาการเงนิอิสระท าการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินแต่ละโครงการ ด้วยวิธี Discounted Cash Flow และ คิดลดโดยต้นทนุทางการเงนิเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ที ่
6.25% เมื่อพจิารณาด้วยการวิเคราะหค่์าความไวจะได้ช่วงราคาประเมินเทา่กับ 4,010.66 – 4,298.91 ล้านบาท

กรณี อัตราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate)
มูลค่าทรัพยสิ์น

(ล้านบาท)

กรณีท่ี 1 หลงัสิน้สดุสญัญาเชา่ ลดลง 3% จากกรณีฐาน 4,010.66

กรณีฐาน
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า = 100%

หลังจากสิน้สุดสัญญาเช่า Leasehold ปีที่ 1-10 = 90% ปีที ่11 เป็นต้นไป = 85% 
ปีที ่4-6 ก่อนสิน้สุดสัญญาเช่าทีด่นิ = 75% / 3 ปีสุดท้ายของสัญญาเช่าทีด่นิ = 50%

4,145.18

กรณีท่ี 2 หลงัสิน้สดุสญัญาเชา่ เพิ่มขึน้ 3% จากกรณีฐาน 4,298.91

กรณี อัตราการเตบิโตของค่าเช่า (Growth Rate of Rental Fee) 
มูลค่าทรัพยสิ์น

(ล้านบาท)

กรณีท่ี 1 ตัง้แตปี่ท่ี 16 อตัราคา่เชา่การเตบิโตเทา่กบั 2.50% ทกุ 3 ปี 4,043.32

กรณีฐาน
ปีที ่1-15: อัตราเตบิโต 6.00% – 10.00% ทุก 3 ปี ตามโครงสร้างสัญญาเดมิ

ตั้งแต่ปีที่ 16: อัตราเตบิโต 5.00% ทุก 3 ปี
4,145.18

กรณีท่ี 2 ตัง้แตปี่ท่ี 16 อตัราคา่เชา่การเตบิโตเทา่กบั 7.50% ทกุ 3 ปี 4,247.05

หมายเหต ุ: อตัราคดิลดอา้งอิงจากขอ้มลู ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ ขอ้มลูราคาประเมินนีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลงไป โดยจะอา้งอิงการค านวณตามวนัท่ีคณะกรรมการ WHAREM มีมตเิขา้ท ารายการ
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สรุปความเหน็ทีป่รึกษาการเงนิอิสระ ต่อราคา และ เงือ่นไขในการเข้าลงทุนทรัพยสิ์นเพิม่เติม

รายการ

ราคาเข้าท า
รายการ

(ล้านบาท)

ราคาประเมิน (ล้านบาท)
ราคาประเมินสูง (ต ่า) กว่า

ราคาเข้าท ารายการ (ร้อยละ)

AEV SEAI IFA AEV SEAI IFA

โครงการบางนาตราด กม.23 โปรเจค 3

4,050.86

752.60 753.00

4,010.66 – 4,298.91 (8.96%) (8.18%) (0.99%) – 6.12%
โครงการซิกโนด 285.30 283.00

โครงการเทพารกัษ ์กม. 21 664.70 647.00

โครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 377.00 377.00

โครงการวงันอ้ย 63 1,634.80 1,623.00
รวม 4,050.86 3,714.40 3,683.00 4,010.66 – 4,298.91 (8.96%) (8.18%) (0.99%) – 6.12%

➢ การประเมินมูลค่าโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารและจดัการกองทรสัต ์ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมของ
กองทรสัตใ์นการประมาณการ และน ากระแสเงินสดมาคดิลดดว้ยตน้ทนุถวัเฉลี่ยของกองทรสัต์

➢ มลูคา่ยตุธิรรมของทรพัยส์ินท่ีกองทรสัต์WHART จะเขา้ลงทนุในครัง้นี ้จากการประเมินโดยท่ีปรกึษาการเงินอิสระ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,010.66 – 4,298.91 ล้านบาท ซึ่งราคาในการเข้าท ารายการ
4,050.86 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาทีเ่หมาะสมของทีป่รึกษาการเงนิอิสระ 

➢ ท่ีปรกึษาการเงินอิสระไดพ้ิจารณารา่งสญัญาตา่ง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินของกลุม่ WHA ในครัง้นี ้และเห็นวา่ เงือ่นไขและ/หรือข้อก าหนดหลายประการ รวมถงึการจดภาระจ ายอมบางส่วนและ
สิทธิใช้ทางเข้าออกในโครงการวังน้อย 63 และ สิทธิในการลงทุนทรัพยสิ์นเพิม่เตมิในโครงการซิกโนด ช่วยให้กองทรัสต ์WHART ได้มาซึ่งทรัพยส์ินซึ่งมีสภาพเป็นไปตามทีท้ั่งสองฝ่ายตกลงกันก่อน
การเข้าท ารายการ และเอือ้ให้กองทรัสต ์WHART ได้รับประโยชนจ์ากการเข้าลงทุนตามวัตถุประสงคท์ีว่างไว้ และ/หรือเป็นเงือ่นไขปกติท่ัวไปของการซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงื่อนไขที่

คู่สัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งมิได้ท าให้กองทรัสต ์WHART เสียประโยชน์
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สรุปความเหน็ทีป่รึกษาการเงนิอิสระในการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เติม

ทีป่รึกษาการเงนิอสิระพจิารณาการเข้าลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เตมิในคร้ังนี้ และเหน็ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจาก

✓ เป็นการลงทุนในทรัพยส์ินทีม่ีศักยภาพในการสรา้งรายไดแ้ก่กองทรสัต์ WHART ทนัทีภายหลงัการเขา้ลงทนุ ซึง่ช่วยเพิ่มขนาดทรพัยส์ิน รายได้ และมลูค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึน้
เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ รวมทัง้สรา้งความน่าสนใจต่อนกัลงทนุและสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

✓ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรัสตใ์นปีแรกภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้กับประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรัสตเ์ดมิในปัจจุบัน

✓ ราคาเข้าลงทุนในทรัพยส์ินเพิม่เตมิทีไ่ม่เกนิ 4,050.86 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคายุตธิรรม ของทรพัยส์ินท่ีประเมินโดยท่ีปรกึษาการเงินอิสระ โดยกองทรสัต์ WHART จะมี
สิทธิต่อสญัญาเช่าทรพัยส์ินอีก 30 ปี ของโครงการวงันอ้ย 63 และโครงการซกิโนด ซึง่มีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าการท่ีต่ออายสุญัญาเช่าอีกจ านวน 106.00 ลา้นบาท และ
18.50 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยกองทรสัต์ WHART จะตอ้งจ่ายช าระเม่ือต่อสญัญาเช่า (โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)

✓ เงือ่นไขการซือ้ขายทรัพยส์ินมีความเหมาะสม ช่วยให้ WHART ไดม้าซึง่ทรพัยส์ินซึง่มีสภาพเป็นไปตามท่ีทัง้สองฝ่ายตกลงกนัก่อนการเขา้ท ารายการ และเอือ้ใหก้องทรสัต์
WHART ไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ลงทนุตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว้ รวมทัง้เป็นเง่ือนไขปกติทั่วไปของการเช่า/เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืเป็นเง่ือนไขท่ีคู่สญัญาตกลงกนัตาม
ความสมคัรใจ ซึง่เง่ือนไขดงักล่าวมิไดท้  าใหก้องทรสัต์ WHART เสียประโยชน์
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สรุปความเหน็ทีป่รึกษาการเงนิอิสระในการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ข้อดใีนการเข้าท ารายการ

✓ สร้างความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและหาประโยชนจ์าก
ทรพัยส์ินท่ีเขา้ลงทนุเพิ่มเติมไดต้ามเปา้หมาย

✓ เกดิการประหยัดต่อขนาดในการจดัหาสินคา้ / บรกิารในการดแูลรกัษาและ/หรือการ
ซอ่มบ ารุงทรพัยส์ินใหอ้ยู่ในสภาพดีจากการท่ีทรพัยส์ินอยู่ภายใต้การดแูลของผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยร์ายเดียว

✓ อัตรา เรียกเก็บ ค่ าตอบแทนสอดคล้อง กับอัต ราค่ าตอบแทนผู้บ ริหา ร
อสังหาริมทรพัยส์  าหรบัการบริหารอสังหาริมทรพัยข์องกองทรสัตอ่ื์นและกองทรสัต ์
WHART ในปัจจบุนั

ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ

 เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมและ/หรือเง่ือนไขการว่าจา้ง WHA เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือ
การพจิารณาผลการด าเนินงานของ WHA ในการท าหนา้ท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

 เป็นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกันกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั WHAREM เพิ่มเติมจากท่ี
มีอยู่ในปัจจบุนั

ทีป่รึกษาการเงนิอิสระพจิารณาร่างสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์และเหน็ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

o ข้อก าหนดต่างๆ ช่วยให้กองทรัสต ์WHART สามารถเข้าบริหารจัดการและหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ทีเ่ข้าลงทุนในคร้ังนีไ้ดอ้ยา่งราบรื่นทนัทีภายหลงัการเขา้ท ารายการ 

o ช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิบัตหิน้าทีผู้่บริหารอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชนสู์งสุดของกองทรัสต์

o เงือ่นไขและ/หรือข้อก าหนดมีความคล้ายคลึงกับสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพยทุ์กคร้ังทีผ่่านมา
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รายการที ่2: การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกันของ WHA

14
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สรุปความเหน็ทีป่รึกษาการเงนิอสิระในการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA 

ข้อดใีนการเข้าท ารายการ

✓ เป็นการสร้างความเช่ือม่ันใหแ้ก่นกัลงทนุภายนอกและผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรายอ่ืน

✓ ช่วยสร้างความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

✓ อาจช่วยให้การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีโอกาสส าเร็จลุล่วงได้มาก
ยิง่ขึน้

ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ

 อาจส่งผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมรายอื่น ใน
กรณีท่ีผูถื้อหน่วยเดิมไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขายเพิ่มเติมตามสดัส่วน
เดิม

 อาจเกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระของ WHAREM ในการท าหนา้ท่ีผูจ้ัดการ
กองทรสัตใ์นการเจรจาต่อรองราคาและ/หรือเง่ือนไขการเสนอขาย

ทีป่รึกษาการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAในการเพิ่มทุน
คร้ังที ่7 และเหน็ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจาก

o เงือ่นไขส าคัญต่างๆ ของการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ กลุ่ม WHA มีเงือ่นไขทีเ่ทยีบเคียงกบัการจดัสรรหนว่ยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมและตอ่ประชาชน
ทั่วไป 

o ท าให้ WHA สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงเร่ืองการถือครองหน่วยทรัสตใ์นร่างสัญญาตกลงกระท าการ โดยกลุ่ม WHA ตกลงจะถือครองหน่วยทรสัต ์> 15.00% ของจ านวนหน่วยทรสัตจ์าก
การเพิ่มทนุครัง้นี ้เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุ
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รายการที ่3: การกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000.00 บาทจากบุคคลทีอ่าจเกี่ยวโยงกับทรัสต ีเพือ่ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นเพิม่เตมิคร้ังที ่8

16
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สรุปความเหน็ทีป่รึกษาการเงนิอสิระในการกู้ยมืเงนิ ไม่เกิน 3,445,000,000.00 บาทจากบุคคลทีอ่าจเกี่ยวโยง
กับทรัสต ีเพือ่ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิม่เตมิคร้ังที ่8

ข้อดใีนการเข้าท ารายการ

✓ มีเงือ่นไขทีส่ าคัญไม่ด้อยกว่าขอ้เสนอเงินกูยื้มของกองทรสัตอ่ื์น

✓ มีแหล่งเงนิทนุเพยีงพอส าหรบัการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม 

✓ การเจรจาและ/หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินมีความรวดเร็ว
กว่าสถาบนัการเงินอ่ืน

ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ

 เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระของทรัสตีในการพิจารณาเลือกขอ้เสนอเงินกูยื้มของ
กองทรสัต ์และ/หรือการเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ ของวงเงินกู้ยืมท่ีเป็นขอ้เสนอจาก
สถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

 เกิดการท าธุรกรรมที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตี
เพิ่มขึน้จากท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

ทีป่รึกษาการเงนิอิสระพจิารณาข้อเสนอเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิทีเ่ป็นบุคคลเกีย่วโยงกับทรัสต ีและเหน็ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

o ข้อเสนอเงนิกู้ยมืในคร้ังนีไ้ม่ด้อยกว่าเม่ือเทียบกบัเงินกูยื้มของกองทรสัตอ่ื์นท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั

o มีเงือ่นไขส าคัญทีค่ล้ายคลึงกับการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิทีเ่ป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตสี  าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 7 ของกองทรสัต ์WHART ท่ีผา่นมา
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Q & A
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Q & A



ลงมติในวาระที่ 1
พิจารณาอนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมใน สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง
ของอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะ

ลงทุนเพิ่มเติม



55

พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ัง้หมดของ
ผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์
มีส่วนไดเ้สียในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วง หรือผูท่ี้เป็นเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่ า ผูใ้หเ้ช่าช่วง หรือผูใ้หส้ิทธิใน
อสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุ่มบุคคลเดียวกันในมติดงักล่าว รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือ
เชิญประชมุ

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 1 นี ้เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิ
การเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่ว ยทรสัตอ์นุมัติการเขา้ท า
รายการในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้โปรดพจิารณาเง่ือนไขเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4



ลงมติในวาระที ่2
พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์WHART คร้ังท่ี 7 โดยการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 245,000,000 หน่วย 
เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหาริมทรัพย ์
และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิม่เติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวธีิการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7
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พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนของกองทรัสต ์WHART

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ัง้หมดของ
ผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี้

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 2 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 1 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิ
การเขา้ท ารายการในวาระนีผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติการเขา้ท า
รายการในวาระท่ี 1 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้โปรดพจิารณาเง่ือนไขเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4



ลงมติในวาระที่ 3
พิจารณาอนุมติัวธีิการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสตท์ี่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการดงักล่าวเป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตบ์างราย จึงตอ้งไม่มีเสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพเิศษในเรื่องท่ีมีการขอมติในวาระนี ้รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้
ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระท่ี 1 วาระท่ี 
2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้โปรดพจิารณาเง่ือนไขเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4

ทัง้นี ้โดยท่ีการคดัคา้นการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA ดงักล่าวใน
วาระนีจ้ะไม่กระทบกบัการอนมุตัิในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 5 แต่อย่างใด 



ลงมติในวาระที่ 4.1
พิจารณาอนุมติัวธีิการเสนอขายและวธีิการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ในกรณีที่
มีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการดงักล่าวเป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตบ์างราย จึงตอ้งไม่มีเสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนได้
เสียเป็นพเิศษในเรื่องท่ีมีการขอมติในวาระนี ้รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 4.1 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิ
การเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระ
ท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทั้งนี ้โดยท่ีการคัดค้านวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้ งท่ี 7 และการน า
หน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์ างส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA ดงักล่าวในวาระนีจ้ะไม่กระทบกบัการอนมุตัิในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 5
แต่อย่างใด



ลงมติในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน ไม่เกิน 3,445,000,000 บาท เพื่อลงทุนใน
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิม่เติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่

เดิม และอาจใหห้ลกัประกนัการกูย้มืเงินดงักล่าว 
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พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยมืเงนิของกองทรัสต ์WHART

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ
หน่วยทรัสตท์ัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนีอ้าจเขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชนข์องกองทรสัต ์ดงันัน้ มติท่ีประชุมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้ อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นบคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัทรสัตี รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 5 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการ
ในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4
ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้โปรดพจิารณาเง่ือนไขเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4

ทัง้นี ้โดยท่ีการคดัคา้นการกูยื้มเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีดงักล่าวในวาระนีจ้ะไม่กระทบกับการอนุมตัิในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4
(โปรดพจิารณาเง่ือนไขในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) แต่อย่างใด



วาระที่

6

พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตัง้กองทรัสต ์WHART เพือ่เพิม่เตมินโยบาย
การลงทุนและประเภททรัพยสิ์นหลักทีก่องทรัสตจ์ะลงทุน
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พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตัง้กองทรัสต ์WHART เพือ่เพิม่เตมินโยบายการลงทุนและประเภททรัพยส์ินหลักที่
กองทรัสตจ์ะลงทุน

เน่ืองจากสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ WHART ในปัจจบุนัไม่ไดก้  าหนดนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุใหค้รอบคลมุถึงพืน้ทีเ่กบ็ของให้เช่า (Self-
Storage) ซึง่ปัจจบุนัมีแนวโนม้เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชง้านมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเก็บของส่วนตวั หรอืเป็นการใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นเชิงธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีพกัเพ่ือกระจายสินคา้ โดยท่ีอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทพืน้ท่ีเก็บของใหเ้ช่า (Self-Storage) เป็นอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีศกัยภาพในการจดัหาผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของการใหเ้ช่าซึง่จะไดร้บัคา่เช่าเป็นการตอบแทน หรอืการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหเ้ช่า ซึง่กองทรสัต์ WHART จะไดร้บัค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิาร
ดงักล่าวอีกส่วนหนึ่งดว้ย อีกทัง้ ยงัเป็นการกระจายการลงทนุในทรพัยส์ินท่ีหลากหลายขึน้ของกองทรสัตอี์กดว้ย

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสของกองทรสัต์ WHART ในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทพืน้ท่ีเก็บของใหเ้ช่า (Self-Storage) และจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
ดงักล่าว จงึขอเสนอใหเ้พิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ขอ้ 8.1.1 (4) และเพิ่มขอ้ 8.1.1 (5) เป็นดงันี ้

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้อ่ืนใดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการขา้งตน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มเติมนโยบายการลงทนุและประเภท
ทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุดงักล่าวดว้ย รวมทัง้มอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าว
ขา้งตน้ทกุประการเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็

“(4) พืน้ทีเ่กบ็ของให้เช่า (Self-Storage)
(5) อสังหาริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือส่งเสริมธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทีเ่กีย่วเน่ืองกับทรัพย์สินข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว”



Q & A



ลงมติในวาระที่ 6
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART เพื่อ

เพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและประเภททรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน
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พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตัง้กองทรัสต ์WHART

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ัง้หมดของผู้ถอื
หน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้



วาระที่

7

พจิารณาอนุมัตเิกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้กู้
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การออกและเสนอขายหุน้กู้

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือช าระคืนหนีเ้ดิม
2. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ และรองรบัการขยายธุรกิจของกองทรสัต์
3. เพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัตใ์นการออกหุน้กู ้หรอื ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเภท
หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรือไม่ระบช่ืุอผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่ งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรอืไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

สกุลเงนิ เงินบาท

จ านวนเงนิรวมของหุน้กู้ทัง้หมด

ไม่เกนิ 13,000 ล้านบาท
• จ านวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมตัิในครัง้นีไ้ม่เกิน 13,000 ลา้นบาท  โดยเม่ือค านวณรวมกบัหุน้กู้

ของกองทรสัต ์(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 13,000 
ลา้นบาท  ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้หรือท่ีกองทรสัตไ์ดท้  าการซือ้คืน จะน ามานบัเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้กองทรสัต์
สามารถท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal Basis)

• ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพ่ือช าระ และ/หรือ ทดแทน หุน้กูเ้ดิม) จ านวน
เงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอนเพ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินตน้
ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้กองทรสัต ์สามารถท าการออกและเสนอขายได้

• ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ WHART ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 อนมุตัิใหก้องทรสัต ์WHART ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน 
11,000 ลา้นบาท ปัจจุบนั กองทรสัต์ WHART ไดอ้อกหุน้กูแ้ลว้จ านวน 10,000 ลา้นบาท และมีแผนท่ีจะออกหุน้กูเ้พิ่มเติมเป็นจ านวนมากกว่าวงเงินท่ีมีอยู่ดงักล่าว ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรษัิทผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติใหเ้สนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหก้องทรสัต ์WHART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 13,000 
ล้านบาท (รวมวงเงนิหุน้กู้เดมิแล้ว) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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การออกและเสนอขายหุน้กู้ (ต่อ)

อัตราดอกเบีย้ คงท่ีตลอดอายหุุน้กู ้โดยขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

วิธีการจัดสรร

กองทรสัต ์WHART สามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ โดยท า
การเสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรอื ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื บคุคลและผูล้งทนุใด ๆ ภายใตก้ฎท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องมีผลใชบ้งัคบั
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู้

การช าระคืนเงนิต้น ทยอยคืนเงินตน้หรอืช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในหุน้กู้

การไถ่ถอน
ก่อนครบก าหนดอายุ

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหก้องทรสัต ์ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด และ/หรือกองทรสัต ์อาจมี
สิทธิหรอืไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ
หุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

การขึน้ทะเบยีนตราสารหนี้
กองทรสัต ์WHART อาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรอืศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้
อ่ืนใด

เงือ่นไขพเิศษ
ในกรณีท่ีกองทรสัต ์WHART ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินท่ีได้รบัอนมุตัินี ้กองทรสัต ์
WHART สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอี้กตามจ านวนท่ีไดไ้ถ่ถอนหรอืช าระคืน 
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พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของกองทรัสต ์WHART

การมอบอ านาจใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของผู้จัดการกองทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในวงเงินสงูสดุ ไม่เกิน 13,000,000,000 บาท 
(รวมวงเงนิหุน้กู้เดมิแล้ว) โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของผูจ้ดัการกองทรสัตมี์อ านาจดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู้  จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออก
และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ 
วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้

2. การแต่งตัง้ ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/หรอื ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

3. การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรอื ตลาดรองอ่ืนๆ



Q & A



ลงมติในวาระที่ 7
พิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
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พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตัง้กองทรัสต ์WHART

การลงมติ

การด าเนินการในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้



วาระที่

8

พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)



Q & A



ลงมติในวาระที่ 4.2
พิจารณาอนุมติัวธีิการเสนอขายและวธีิการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA
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พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนคร้ังที ่7 ในกรณีที่
ไม่มกีารเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดยีวกันของ WHA

การลงมติ

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่ง
หน่ึงของหน่วยทรัสตท์ัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ

การลงมติในวาระท่ี 4.2 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 5 ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเขา้ท ารายการในวาระนีก็้ต่อเม่ือท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้
ท ารายการในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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