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ที่ REMS027/2564 – TH   
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง การเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบท้าย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
 2. สารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรัสต ์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์

กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต)์ 
 3. สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรสัตก์ับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยง

กันกับทรสัตี) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้ 

 
เร่ืองที่ 1 การลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพยสิ์นอื่นที่เก่ียวข้องของทรัพยสิ์นที่กองทรัสตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 7  
 

ตามที่ ปัจจุบัน กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจ านวน 2,776,997,063 หน่วย  
มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 9.0241 บาท รวม 25,059,899,196.22 บาท และไดม้ีการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์สิทธิการเช่า และ
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรพัยใ์นปัจจุบัน เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 31 โครงการ ไดแ้ก่ 

1) โครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบัง 
เฟส 2  

2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  
5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังนอ้ย 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) 
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10) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) 
11) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลูกกา) 
12) โครงการ Omada 
13) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   
14) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 
15) โครงการ DKSH บางปะอิน 
16) โครงการ Ducati 
17) โครงการ Healthcare   
18) โครงการ DSG  
19) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 
20) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังนอ้ย 63) 
21) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
22) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
23) โครงการ DSG HSIL 
24) โครงการอาคารโรงงาน DTS 
25) โครงการอาคารโรงงาน Roechling 
26) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 1) 
27) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3 เฟส 2) 
28) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
29) โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 
30) โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 
31) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) 
 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ WHART ในการระดมเงินทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 7 โดยการเพิ่มทุนของ
กองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 6 และ/หรือ กูย้ืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จ าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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1. ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 7  
 

ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพ่ิมเติม”) ไดแ้ก่ อสังหาริมทรพัย ์
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“WHA”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WHAVH”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
รายละเอียดทรัพยสิ์น 
ที่จะลงทุนเพ่ิมเติม 

(1) โ ค รงการ  WHA Mega Logistics Center ( วั งน้ อ ย  62)  ตั้ ง อยู่ ที่ ต า บ ล 
บ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28893 และ 28894) เนือ้ที่แบ่ง

เช่าโดยประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา1 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2590 หรือประมาณ 26 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม2 

2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า  และส านักงานในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 62) จ านวน 3 หลัง (ได้แก่ อาคาร A, B และ C) 
ขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 24 ,150.00 ตารางเมตร และขนาดพืน้ที่
เช่าหลังคารวมประมาณ 23,205.00 ตารางเมตร 

3) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพยส์ินอ่ืน ๆ  อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 
เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (วังนอ้ย 62) 
 

หมายเหตุ: 
 
(1) ในปัจจุบัน พื้นที่อาคารคลังสินค้า และส านักงานโครงการ  WHA Mega Logistics 

Center (วังนอ้ย 62) ยังมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ และหาก ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่า มีพืน้ที่อาคารคลังสินคา้ และส านักงานที่ยังมีผูเ้ช่าไม่
ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่
กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารคลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์ 

 
1 เนือ้ที่ดินดงักล่าวเป็นเนือ้ที่ที่กองทรัสต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนือ้ที่ดินบางส่วนของเนือ้ที่ดินทัง้หมดของโฉนดที่ดิน  ปัจจุบันที่ดินแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตที่ดิน  
2 กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิม่เติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565   
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WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู ้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้ เง่ือนไข
เป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA ต่อไป 
  

(2) ในกรณีที่มีพื ้นที่อาคารคลังสินค้า และส านักงานโครงการ  WHA Mega Logistics 
Center (วังนอ้ย 62) ซึ่งมีผูเ้ช่า ณ วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแต่สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง
จะครบก าหนดอายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
(“พื้นที่ที่มีการเช่าระยะส้ัน”) ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่าดังกล่าวแลว้  และ 
ผูเ้ช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่
ผู ้เช่ายังไม่ช าระค่าเช่า ในการนี้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่า
ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
หลังจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวันครบก าหนด 1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์
เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู ้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้ เง่ือนไขเป็นไปตาม
สัญญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA ต่อไป 

 
(3) ในปัจจุบัน พื้นที่หลังคาของอาคารคลังสินค้า และส านักงานของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (วังนอ้ย 62) ยังไม่มีผูเ้ช่า ในการนี ้หากพืน้ที่หลังคายังคง
ไม่มีผู ้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให ้WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่า
จะมีผู ้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้ เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท า
การที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA ต่อไป  

 
(4) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62)  นี ้ 

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเขา้ท าสัญญาดังนี้ รวมถึงสัญญาอ่ืนใดที่
เกี่ยวขอ้ง 
1) สัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน)  
2) บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ี

สิทธิการแ บ่งเช่ าที่ ดิน )  และนางสุขาว ดี  กาญจนวัฒน์ นายสืบพงศ์  
ทานสัมฤทธ์ิ นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธ์ิ (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดิน)  

3) สัญญาจะซื้อจะขายสิ่งปลูกสร้าง กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ใน 
สิ่งปลูกสรา้ง)  

4) สัญญาซื้อขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรพัยส์ินอ่ืนๆ ในโครงการดังกล่าว)  

5) สัญญาตกลงกระท าการ กับ WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการแบ่งเช่าที่ดินและเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืนๆ ในโครงการดังกล่าว)  
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ทั้งนี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สิน โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วังนอ้ย 62) ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนนั้นใหเ้ป็นไปตาม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 

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

3) ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน 9 โฉนด (แบ่งเป็นสิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งใน

บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 25153, 33561, 33563, 33618, 33621, 
33622 และสิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 
และ 33623)  โดยมีเนื ้อที่แบ่งเช่าช่วงโดยประมาณ 31 ไร่  1 งาน 35.50  
ตารางวา3 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่  28 พฤษภาคม 2594 หรือ
ประมาณ 29 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติม4  

2) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินค้า และส านักงานในโครงการ  WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) จ านวน 1 
หลัง (ไดแ้ก่ อาคาร A 5) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 30,040.00 ตาราง
เมตร และสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ ดินและ
อาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่  28 พฤษภาคม 2594 หรือ
ประมาณ 29 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติม6   

3) กรรมสิทธ์ิในเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ ดินและ อาคาร
โรงงาน คลังสินค้า  และส านักงานของโครงการ  WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 

 
3 เนือ้ที่ดินดงักล่าวเป็นเนือ้ที่ทีก่องทรัสต์จะเขา้ลงทนุเพิม่เติม ซึ่งเป็นเนือ้ที่ดินบางสว่นของเนือ้ที่ดินทัง้หมดของโฉนดที่ดิน ปัจจุบันที่ดินแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรังวดัสอบเขตที่ดิน 
4 กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิม่เติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565   
5 อาคาร A ไดท้  าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรับใบรับรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร ทัง้นี ้WHA 
จะด าเนินการจัดส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่7 (กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565) 
6 กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิม่เติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565   
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หมายเหตุ: 
 
(1) กองทรสัต ์ WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ภายใตเ้ง่ือนไขว่า นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์บริษัท 
พัชรกานดา จ ากัด และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้) และบริษัท ปทุมผล จ ากัด  
(ในฐานะผู้มีสิทธิการเช่าที่ ดิน ดังกล่าวจาก คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ )  
ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและตกลงโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสัญญาเช่า
หลัก (ระหว่าง นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์และ WHA และระหว่างบริษัท พัชรกานดา 
จ ากัดและ WHA และระหว่างคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และบริษัท ปทุมผล 
จ ากัด) หรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบริษัท ปทุมผล จ ากัด และ 
WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้ง
นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ใน
กรณีที่ WHA หรือ บริษัท ปทุมผล จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว  
 

(2) นางนภาพร สุรเดชวิบูลย์ บริษัท พัชรกานดา จ ากัด และคุณหญิงกานดา เตชะ
ไพบูลย ์ (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ในครัง้นี)้ ตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้กองทรสัต ์ WHART เป็นผูร้บัประโยชน์ใน
ภาระติดพันในอสังหาริมทรพัยบ์นที่ดินบางส่วนของนางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์บริษัท 
พัชรกานดา จ ากัด และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ซึ่งเป็นทางเขา้ออกระหว่าง
ที่ ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART 
และ/หรือ ผู ้เช่าพื้นที่ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าว  ใช้ประโยชน์ในทางเดิน 
ทางรถยนต ์ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์ 
WHART ลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 โปรเจค 3) ทั้งนี ้เง่ือนไขเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่กองทรสัต ์ WHART จะเขา้
ท ากับ นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์บริษัท พัชรกานดา จ ากัด และคุณหญิงกานดา เต
ชะไพบูลย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน) ต่อไป 

 
(3) ในปัจจุบัน แมพ้ืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานมีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวน

พืน้ที่แลว้ แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรสัต์ WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่
อาคารโรงงาน คลังสินค้า และส านักงานที่ยังมีผู ้เช่าไม่ครบ เต็มจ านวนพื้นที่   
ในการนี้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรบัพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา  
3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู ้เช่าในช่ว ง
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ระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้ เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต์  
WHART จะเขา้ท ากับ WHA ต่อไป  

 
(4) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23 โปรเจค 3) นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเขา้ท าสัญญาดังนี้ 
รวมถึงสัญญาอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 
1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากนางนภาพร สุร

เดชวิบูลย์ ในโฉนดเลขที่ 25152, 25153 และบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ใน
โฉนดเลขที่ 33561, 33563, 33618, 33621, 33622 และมีสิทธิการเช่าช่วง
ที่ดินจากบริษัท ปทุมผล จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 33620 และ 33623)  

2) สัญญาเช่าอาคาร กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน
คลังสินคา้ และ ส านักงาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอ่ืนๆ ในโครงการดังกล่าว)  

3) สัญญาซื้อขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ในโครงการดังกล่าว) 

4) สัญญาตกลงกระท าการ กับ WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่า
ช่วงที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ ใน
โครงการดังกล่าว)  

5) บันทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์(ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการ
ดังกล่าว) 

6) บันทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ บริษัท พัชรกานดา จ ากัด (ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการ
ดังกล่าว) 

7) บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์
(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน) บริษัท ปทุมผล จ ากัด (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการ
เช่าที่ดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินในโครงการดังกล่าว) 
 

ทั้งนี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ  WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ที่กองทรสัต ์WHART จะ
เขา้ลงทุนนั้นใหเ้ป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 
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(3) โครงการ WHA E-Commerce Park ตั้งอยู่ที่ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 43855) โดยมีเนื ้อที่เช่าประมาณ 

137 ไร่ 2 งาน 92.7 ตารางวา7 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม8 พรอ้มค ามั่นของ WHAVH ที่ให้
สิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี 

2) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินคา้ และส านักงานโครงการ WHA E-Commerce 
Park จ านวน 2 หลัง (ได้แก่ อาคาร A และ B) ขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 130,139.00 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างและทรัพยส์ินอ่ืน ๆ  อัน
เป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่
วันที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม9 พรอ้มค ามั่นของ WHAVH 
ที่ใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี 

3) กรรมสิทธ์ิในเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ ดินและอาคาร
คลังสินคา้ และส านักงานของโครงการ WHA E-Commerce Park 
 

หมายเหตุ:  
 
(1) WHAVH (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม

ในครัง้นี)้ ตกลงใหส้ิทธิกองทรสัต์ในการใช้ประโยชนใ์นที่ดินบางส่วนของ WHAVH 
ซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในโครงการ WHA  
E-Commerce Park สู่ทางสาธารณะ เพื่อให้กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู ้เช่า
พื้นที่ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าวใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและ
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  ตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนในโครงการ WHA E-Commerce Park และ/หรือ ตกลง
ด าเนินการจดทะเบียนใหก้องทรัสต์ WHART เป็นผู้ร ับประโยชนใ์นภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู ้เช่าพืน้ที่ 
ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าวใช้ประโยชนใ์นทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบาย
น ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้าย

 
7 ปัจจุบันที่ดินแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรังวดัแบ่งโฉนด 
8 กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิม่เติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565   
9 กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิม่เติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2565   
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โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  ตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนในโครงการ WHA E-Commerce Park ทั้งนี ้ เ ง่ือนไข
เป็นไปตามสัญญาที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน) ต่อไป 
 

(2) ในปัจจุบัน แมพ้ืน้ที่อาคารคลังสินคา้ และส านักงานมีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แลว้ 
แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพื้นที่อาคาร 
คลังสินค้า และส านักงานที่ยังมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื้นที่ ในการนี้ กองทรสัต์ 
WHART จะขอให ้WHA หรอื WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่
กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื้นที่อาคาร คลังสินค้า และส านักงานที่ยังไม่มีผู ้เช่า 
เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรสัต ์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้ เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) 
ต่อไป  

 
(3) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA E-Commerce Park นี ้กองทรสัต ์WHART จะ

เขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสัญญาดังนี้ รวมถึงสัญญาอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 
1)  สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลังสินค้าและส านักงาน พร้อมสิ่งปลูก

สร้างอ่ืนๆ) กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคารคลังสินคา้
และส านักงาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอ่ืนๆ)  

2) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ ์กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของ
ทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ในโครงการดังกล่าว) 

3) สัญญาจ านองกับ WHAVH (เพื่อรบัจ านองทรพัยส์ินที่จะลงทุนเป็นประกันการ
ใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 

4) สัญญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน สิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืนๆ ในโครงการดังกล่าว)  
  

ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรพัยส์ินโครงการ WHA E-Commerce 
Park ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนั้นให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ และหนังสือชี ้ชวน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 7 
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ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 3. มีรายละเอียดพืน้ที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
 
เนือ้ที่ดินทั้งหมดในส่วนที่   195 ไร่ 3 งาน 46.20 ตารางวา 
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนประมาณ 

พืน้ที่เช่าอาคารทั้งหมดในส่วนที่   184,329.00 ตารางเมตร 
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนประมาณ 

พืน้ที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทั้งหมดในส่วนที่  23,205.00 ตารางเมตร 
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนประมาณ 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรพัย์สิน จ ากัด และ บริษัท เซา้ทอี์ส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่ เกิน 5,549,720,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า ราคาซือ้ขายสิ่งปลูกสรา้ง ค่าซื ้อ
เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบ ในอาคารและค่าทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ ส าหรับโครงการ WHA  
E-Commerce Park กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรพัยส์ินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุอีกจ านวน 250,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) ทั้งนี ้ราคาที่กองทรสัต ์WHART 
จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 5,549,720,000 บาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าต ่าสุดของอสังหาริมทรพัย ์ ซึ่งไดร้บัจากบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินประมาณรอ้ยละ 10 ของราคาประเมินรวมของ
ทรพัยส์ินในทุกโครงการ (ใหถ้ือเอารายละเอียดทรพัยส์ินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ และ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทรัสต ์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็นทรพัยส์ินที่
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทั้งนี ้ก่อนการลงทุนของกองทรสัต ์ WHART นั้น บริษัทเจา้ของทรพัย์สินเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ เป็นผูม้ีสิทธิการเช่า และเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทฯ จะแจง้ขอ้มูลของผูเ้ช่าทรัพยส์ินและราคาประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินที่กองทรสัต ์ WHART จะลงทุนไวใ้น
หนังสือเชิญประชุมที่จะส่งถึงผูถ้ือหน่วยทรสัตต่์อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้ง WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรสัต์ 
WHART รวมทั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปัจจุบันให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีด้ว้ย 
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2. จ านวนเงินทุนและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพ่ิม วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพ่ิมเติม และ/หรือ การกู้ยืมเงิน เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ในการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 7  

 
เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในครั้งนี ้ ประกอบด้วย  

(1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ากการ
กูย้ืมเงิน และ (3) เงินประกันการเช่าและการบริการของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

 
ทั้งนี ้เงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ WHART อาจประกอบดว้ย  (1) หรือ 

(2) อย่างใดอย่างหนึ่ง และ (3) หรือทั้ง (1) (2) และ (3) รวมกัน โดยที่โครงสรา้งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ WHART นั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ 
WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี้ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรพัย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมสรุปไดดั้งนี ้

 
(1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 6  

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ของกองทรสัต ์WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย  
 
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครั้งนี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย ส าหรับราคาหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายในครั้งนีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินที่จัดท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินอิสระที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดร้ับ (3) ศักยภาพใน
เชิงพาณิชยข์องทรัพยส์ิน (4) อัตราดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือก อ่ืนๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนัก
ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) 

 
(2) การกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 5,764,000,000 บาท และอาจให้หลักประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าว  โดย

เง่ือนไขส าคัญในการกูย้ืมเงินและการใหห้ลักประกัน (ถา้มี) เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต ์  
 
(3) เงินประกันการเช่าและการบริการของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 40,000,000 บาท 
 
ทั้งนี ้เมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ของกองทรสัต ์WHART โดยการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย กับหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ WHART 
ในปัจจุบันจ านวน 2,776,997,063 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 3,177,597,063 
หน่วย   
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ทั้งนี ้ใหถ้ือเอาขอ้มูลที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรสัต์
ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 6 

 
3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตบ์างราย (WHA และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA) 
 

บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่ม
ทุนครั้งนี ้เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผู ้ถือหน่วยทรสัต์บางราย คือ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ส าหรบั
วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และการน าหน่วยทรัสต์
ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ที่ 4 ต่อไป  

 
4. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 6 และการ

น าหน่วยทรัสตจ์ดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ที่ 2 และหัวขอ้ที่ 3 วิธีการเสนอขาย
และวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตจ์ะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื่อเสนอใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์นการพิจารณา ดังนี้ 

 

• หากการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHA ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ WHART ครัง้ที่ 1/2564 
นี ้ บริษัทฯ จะน าเสนอหัวข้อที่ 4.1 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรสัต์ WHART ครั้งที่ 
1/2564 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอหัวข้อที่ 4.2 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอีกต่อไป  
 

• อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ครั้งที่  1/2564 นี ้ บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอหัวข้อที่  4.1 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่ 1/2564 พิจารณา แต่จะน าเสนอหัวข้อที่ 4.2 ให้ที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาต่อไป 

 
โดยรายละเอียดขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 มีดังนี ้
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4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 
6 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA  

 
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการ

ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี ้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่จะท าให้
กองทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซื ้อหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได้  

 
สัญชาติผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศนั้น มีรายชื่อเบือ้งตน้ คือ สัญชาติอเมริกา สัญชาติแคนาดา สัญชาติอินเดีย สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน 
สัญชาติฮ่องกง สัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติไต้หวัน สัญชาติอังกฤษ สัญชาติสวีเดน สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์  สัญชาติ
ออสเตรเลีย สัญชาติเกาหลี สัญชาติฝรั่งเศส สัญชาติกรีซ สัญชาติลักเซมเบิร์ก (อ้างอิงจากรายชื่อสัญชาติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จากการก าหนดรายชื่อผู ้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ) ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อสัญชาติดังกล่าว ที่อาจมีผู ้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอ่ืนเพิ่มเติมจากการ
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด 

 
ทั้งนี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแลว้ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัจัดสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตส์่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได ้ 

 
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจอง

ซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจัดสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยไดใ้ห้ปัดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สุด 

 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จัดสรร

ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1 แลว้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทุนครัง้นี ้ 

 
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดิมของกองทรสัต ์WHART ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจา้ของอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เกี่ ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
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ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
จัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อใน

ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 3 แลว้หรือไม่ก็ได ้

 
4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 

6 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA 

 
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการ

ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี ้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่จะท าให้
กองทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซื ้อหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร หรือสละสิทธิไ ม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได้  

 
สัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรสัต์มีหนา้ที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศนั้น มีรายชื่อเบือ้งตน้ คือ สัญชาติอเมริกา สัญชาติแคนาดา สัญชาติอินเดีย สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน 
สัญชาติฮ่องกง สัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติไต้หวัน สัญชาติอังกฤษ สัญชาติสวีเดน สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ สัญชาติ
ออสเตรเลีย สัญชาติเกาหลี สัญชาติฝรั่งเศส สัญชาติกรีซ สัญชาติลักเซมเบิร์ก  (อ้างอิงจากรายชื่อสัญชาติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จากการก าหนดรายชื่อผู ้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ) ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อสัญชาติดังกล่าว ที่อาจมีผู ้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอ่ืนเพิ่มเติมจาก การ
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด 

 
ทั้งนี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแลว้ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัจัดสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตส์่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได ้ 

 
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจอง

ซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจัดสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได้  ใหปั้ดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สุด  

 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ซึ่งรวมถึงผู ้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจา้ของอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
จัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อใน

ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้
 

ทั้งนี ้ ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์และ/หรือ หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 7 เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจัดสรร และวิธีการจัดสรรใหผู้ล้งทุนแต่ละประเภท 

 
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรสัตดั์งกล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของกองทรสัต์  
WHART 

 
ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์
 
เร่ืองที่ 2 การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ  การแก้ไขเพ่ิมเติม

สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม 

 
 บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต ์ WHART เพื่อพิจารณาและอนุมัติการ
แกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรสัต ์WHART เพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการเข้าท า 
และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์ เพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรบัปรุงข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
 

เร่ืองที่ 3 การออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้
กองทรสัต ์WHART ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน 8,000,000,000 บาท กองทรสัตไ์ด้ออกหุน้กู ้เต็มวงเงินแลว้ ที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัทผู้จัดการกองทรสัต์จึงมีมติเสนอต่อผูถ้ือหน่วยทรสัตข์อใหก้องทรัสต ์ ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 11,000,000,000 บาท (รวมวงเงินหุน้กูเ้ดิมแลว้) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้ือหรือไม่ระบุชื่อผู ้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือ ไม่
ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

สกุลเงิน : เงินบาท 
จ านวนเงินรวม
ของหุน้กูท้ั้งหมด 

: ไม่เกิน 11,000 ลา้นบาท 
จ านวนเงินตน้ของหุน้กู ้ (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ที่ขออนุมัติในครัง้นี ้ไม่เกิน 11,000 
ลา้นบาท  โดยเมื่อค านวณรวมกับหุน้กูข้องกองทรสัต ์ (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ที่ยัง
ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 11,000 
ลา้นบาท  ทั้งนี ้วงเงินของหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้หรือที่กองทรัสต์ไดท้ าการซื ้อคืน จะ
น ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู ้ที่กองทรสัต์สามารถท าการออกและเสนอขายได้ 
(Revolving Principal Basis) 
ในกรณีการออกหุ้นกู ้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู ้ใหม่เพื่อ
ช าระ และ/หรือ ทดแทน หุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุ้นกู ้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอน
ในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้
เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ยัง มิไดไ้ถ่ถอน
ใน การค านวณวงเงินของหุน้กูท้ี่กองทรสัต ์สามารถท าการออกและเสนอขายได ้

อัตราดอกเบีย้ : คงที่ตลอดอายุหุ ้นกู ้ โดยขึน้อยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขาย 

อายุ : ไม่เกิน 7 ปี  
วิธีการจัดสรร : กองทรัสต์ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือ

เป็นคราวๆ โดยท าการเสนอ ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู ้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่
และ/หรือ ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่
เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการก ากั บหลัก ทรัพย์และตลาดหลักท รัพ ย์  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งมีผลใชบั้งคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กู ้

การช าระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ในหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนดอายุ 

: ผูถ้ือหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้กองทรสัต ์ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 
และ/หรือกองทรสัต์ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทั้งนี ้ การไถ่
ถอนหุ้นกู ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู ้ที่จะออกในแต่ละคราว 
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับหรือประกาศที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการ
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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การขึน้ทะเบียน
ตราสารหนี ้

: กองทรสัต ์อาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศูนย์
ซือ้ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่กองทรัสต์ ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกูท้ี่ได้ออกภายในวงเงินที่ไดร้บั
อนุมัตินี ้ กองทรัสต์ สามารถออกหุ้นกูท้ดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ไดไ้ถ่
ถอนหรือช าระคืน 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม 
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ 

และรองรบัการขยายธุรกิจของกองทรสัต ์
3. เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทรัสตใ์นการออกหุน้กู ้ หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่

เกี่ยวขอ้ง 

นอกจากนี ้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารของผูจ้ัดการกองทรสัต์มีอ านาจดังต่อไปนี ้

(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การก าหนดชื่อ 
ลักษณะการขายหุน้กู ้ จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู ้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้อกหลักทรพัย ์และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการน าหุน้กูดั้งกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) 
หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเ้รียกประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจะเริ่มด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. 
ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ อาจแกไ้ขวัน เวลา และสถานที่ ส าหรบัการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะด าเนินการจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ภาครัฐก าหนดในการ
ป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยวิธีอ่ืนใด ภายใต้
กรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร   



 

18 

ทั้งนี ้ รายละเอียดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่ 1/2564 จะเป็นไปตามที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  
1/2564 มีวาระการประชุมดังนี ้

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

2. พิจารณาอนุมั ติการลงทุน เพิ่มเ ติมในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า  และสิทธิการเช่า ช่ ว งข อง
อสังหาริมทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์WHART ครัง้ที่ 6 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่
จ านวนประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า
ช่วงของอสังหาริมทรพัย ์ และทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยส์ินของกองทรสัต ์ WHART ที่มีอยู่
เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 6 

4. พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA 

5. พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครั้งที่ 6 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

5.1. แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครั้งที่ 6 และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการ เสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วน เป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

5.2. แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครั้งที่ 6 และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

6. พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ สิทธิการเช่า และ
สิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรสัต์ 
WHART ที่มีอยู่เดิม และอาจใหห้ลักประกันการกูย้ืมเงินดังกล่าว  

7. พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรสัต ์ WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของกองทรสัต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

8. พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
9. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
พรอ้มกันนี ้บริษัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบว่าในการอนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 

ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน และมติที่ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
นอกจากนี ้เนื่องจากวาระที่ 6 อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART 

กับทรัสตี ดังนั้น มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 6 จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ี่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดดว้ย  

 
โดยในการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดังกล่าว ตอ้งมีผูถ้ือหน่วยทรสัตม์าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ี่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งก าหนด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  

 
ในการนี ้บริษัทฯ จึงก าหนดใหว้ันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเข้า

ประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รั้งที่ 1/2564 (Record Date) และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหผู้ถ้ือหน่วยทรัสต์
ต่อไป 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายอนุวัฒน ์จารุกรสกุล) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
 ผูจ้ัดการกองทรสัต ์



เอกสารแนบ 1 
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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

วันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“บริษัทฯ”) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ขอรำยงำนเก่ียวกับควำม
ประสงคใ์นกำรเพิ่มทนุและกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บรษิัทฯ มีควำมประสงคจ์ะเพิ่มทนุของกองทรสัต ์WHART โดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตจ์ ำนวนประมำณ
ไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ WHART ในปัจจุบันจ ำนวน 2,776,997,063 
หน่วย จะท ำใหก้องทรสัต ์WHART มีหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไม่เกิน 3,177,597,063 หน่วย และกองทรสัต ์WHART อำจ
พิจำรณำกูย้ืมเงินในจ ำนวนวงเงินไม่เกิน 5,764,000,000 บำท และ/หรือ ใชเ้งินประกันกำรเช่ำและกำรบรกิำรของ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ ำนวนประมำณ 40,000,000 บำท โดยเงินทุนที่จะใชใ้นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART ในครัง้นีน้ัน้ ประกอบดว้ย (1) เงินจำกกำรเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART 
โดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ำกกำรกูย้ืมเงิน และ (3) เงินประกันกำรเช่ำ
และกำรบริกำรของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งอำจประกอบดว้ย (1) หรือ (2) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และ (3) หรือ
ทัง้ (1) (2) และ (3) รวมกนัโดยที่โครงสรำ้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์
WHART ในครัง้นีน้ั้นจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของกองทรสัต ์WHART 
สภำวะของตลำดทนุ และตลำดหนีใ้นปัจจบุนั เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART สำมำรถเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมในจ ำนวนทั้งสิน้ไม่เกิน 5,549,720,000 บำท โดยรำคำทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำร WHA E-Commerce Park กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 
ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยอุีกจ ำนวน 250,000,000 บำท (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสญัญำเช่ำ
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะรวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บรษิัทฯ คำดว่ำจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกนิ 400,600,000 หน่วย ส ำหรบัรำคำ
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขำยในครั้งนี ้จะก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สินที่จัดท ำโดย  
ผูป้ระเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำด
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เงินตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์(2) อัตรำผลตอบแทนในระดบัที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั  
(3) ศกัยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัรำดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลำดโลก (5) อตัรำผลตอบแทนที่
จะได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้ รวมถึงกำรลงทุนทำงเลือกอื่น  ๆ และ  
(6) ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทนุสถำบนั (Bookbuilding) โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้
 
2.1 รำยละเอียดกำรจดัสรรหน่วยทรสัต ์
 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนคร้ังที่ 6 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
บริษัทฯ คำดว่ำจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 400,600,000  หน่วย 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่
จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอำจ
แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีต้ำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่ำ
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำย
เพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 
 
สัญชำติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ที่บริษัทฯ จะน ำมำพิจำรณำว่ำจะท ำใหก้องทรัสตม์ี
หนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศนั้น มีรำยชื่อเบือ้งตน้ คือ สัญชำติอเมริกำ สัญชำติแคนำดำ สัญชำติ
อินเดีย สัญชำติญ่ีปุ่ น สัญชำติจีน สัญชำติฮ่องกง สัญชำติสิงคโปร์ สัญชำติไตห้วัน สัญชำติอังกฤษ 
สัญชำติสวีเดน สัญชำติสวิสเซอรแ์ลนด ์สัญชำติออสเตรเลีย สัญชำติเกำหลี สัญชำติฝรั่งเศส สัญชำติ
กรีซ สัญชำติลักเซมเบิรก์ (อำ้งอิงจำกรำยชื่อสัญชำติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ำกกำรก ำหนดรำยชื่อผูถื้อ
หน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ เมื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2564) ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิประกำศเปล่ียนแปลง และ/
หรือ เพิ่มเติมรำยชื่อสญัชำติดงักล่ำว ที่อำจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชำติอื่นเพิ่มเติมจำกกำรก ำหนดรำยชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ 

 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร
แลว้ บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได ้
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ในกรณีกำรจัดสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต์
ไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรให้
เป็นจ ำนวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
ส่วนที ่2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่  WHA และ /หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ ำนวน
หน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ ำนวนหน่วยทรสัต์
ที่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตำมส่วนที่ 1 แลว้จะมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ย
ละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้
 
ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ใหแ้ก่ (1) บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรสัต ์
WHART ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และไม่ใช่บคุคลที่
เ ก่ียวโยงกันกับเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ตำมที่เห็นสมควร ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และประกำศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิ
จองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร 
พรอ้มกบัหรือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรส่วนท่ี 3 แลว้หรือไม่ก็ได ้
 
ตำรำงดังต่อไปนี ้เป็นข้อมูลโดยสรุปของกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมของ
กองทรสัต ์WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก ่ จ านวน
หน่วยทรัสต ์

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เ ส น อ ข ำ ย แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่
จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่จะท ำให้
กองทรัสต์มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ  

ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
50 ของ

หน่วยทรสัตท์ี่จะ
มีกำรออกและ
เสนอขำย(2) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(3) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั และ
หลงัจำกที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

(1), (2), (5), (6) และ
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ
จำกที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

WHART 

ส่วนที่ 2  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เสนอขำยให้แก่  WHA 

เมื่อรวมกบั
จ ำนวน

หน่วยทรสัตท์ี่

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั และ
หลงัจำกที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกส ำนกังำน

(4), (6) และตอ้งไดร้บั
มติเห็นชอบจำกที่
ประชมุผูถื้อ
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จัดสรรให้แก ่ จ านวน
หน่วยทรัสต ์

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

และ /หรือ กลุ่ มบุคคล
เดียวกนัของ WHA 

จดัสรรใหแ้ก่ 
WHA และ/หรือ 
กลุ่มบคุคล
เดียวกนัของ 

WHA ตำมส่วน
ที่ 1 ไม่เกินรอ้ย
ละ 15 ของ

หน่วยทรสัตท์ี่จะ
มีกำรออกและ
เสนอขำย 

คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

WHART 

ส่วนที่ 3  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เ สนอขำย ให้ แก่  ( 1) 
บุ ค ค ล ใ น ว ง จ ำ กั ด 
(Private Placement) ซึ่ ง
รวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน 
ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เ ดิ ม ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  
WHART ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และ
ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั
กั บ เ จ้ ำ ข อ ง
อสั งหำริมทรัพย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และ
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) 
ให้แก่ประชำชนทั่ วไป 
(Public Offering) 

หน่วยทรสัตส่์วน
ที่เหลือจำกกำร
เสนอขำยตำม
ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั และ
หลงัจำกที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

 (2), (5), (6) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่

ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

WHART 
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หมำยเหต ุ
 
 (1) วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม (Record Date) จะ

ก ำหนดในภำยหลงัเมื่อไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ใหม้ีกำรเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส ำหรบัจ ำนวนหน่วยทรสัต์และรำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในครัง้นีจ้ะก ำหนดโดย

อำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นที่จดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำดเงิน
ตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์(2) อัตรำผลตอบแทนในระดบัที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะ
ได้รับ (3) ศักยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรัพยสิ์น (4) อัตรำดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลำดโลก  
(5) อัตรำผลตอบแทนที่จะไดจ้ำกกำรลงทุนในหลักทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้รวมถึงกำร
ลงทนุทำงเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทนุสถำบนั (Bookbuilding)  

 
 (3) อัตรำส่วนกำรเสนอขำยจะค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยทรัสต์ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนีข้องกองทรัสต ์

WHART หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในส่วนที่ 1 ในรำคำต่อหน่วยตำมที่
บรษิัทฯ จะไดก้ ำหนดตำมวิธีกำรท่ีระบตุ่อไป 

 
(4) กำรจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 2 เมื่อนับรวมกับขนำดของรำยกำรกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน

เพิ่มเติมจะเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต ์WHART กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำร
กองทรสัตท์ี่มีมลูค่ำตัง้แต่ 20,000,000 บำท และเกินกว่ำรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์
ท ำให้กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขำ้รว่มประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 2 ดงักล่ำวจะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นเกิน
กว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที่ 
สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรและขอ้ควำมในสัญญำก่อตัง้ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้นี ้กำรนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่ำว บรษิัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีกำรขอมติ  

 
(5) ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได ้ 
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(6) ใหท้รสัตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้1) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด
อื่น ๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ออกและเสนอขำย โครงสรำ้งกำรเสนอขำยสุดทำ้ย ระยะเวลำกำรจองซือ้ วิธีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต ์
วิธีกำรเสนอขำย อตัรำส่วนกำรใชสิ้ทธิจองซือ้ สดัส่วนกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย เงื่อนไขและวิธีกำร
จองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำย และกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมของกองทรัสต์ และวิธีกำรจัดสรรกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรัสตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรัสตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้ับกำรจัดสรร รวมทั้งกำรเสนอขำยและจัดสรร
หน่วยทรสัตใ์นส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไปใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือ 
ผูล้งทุนรำยใด 2) พิจำรณำก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัต ์
(Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก ำหนดกำรดงักล่ำวและรำยละเอียดต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบต่อไป 3) เจรจำ ตกลง จัดท ำ ลงนำม ส่งมอบ และ/หรือ 
แกไ้ขเปล่ียนแปลง ในเอกสำรค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำงๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำย ซึ่งรวมถึงเอกสำร และ/หรือ สญัญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบั
จองซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ด ำเนินกำรเจรจำ ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำง ๆ และ
หลกัฐำนที่จ ำเป็นที่เก่ียวขอ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงำนรำชกำร 
หรือองคก์รของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อกำรดงักล่ำว และกำรน ำหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และ 4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้ทุกประกำร รวมถึงกำรแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวประสบผลส ำเรจ็ 
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  แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนคร้ังที่ 6 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

   
บริษัทฯ คำดว่ำจะจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 400,600,000 หน่วย 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่
จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอำจ
แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีต้ำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่ำ
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำย
เพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้
 
สัญชำติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ที่บริษัทฯ จะน ำมำพิจำรณำว่ำจะท ำใหก้องทรัสตม์ี
หนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศนั้น มีรำยชื่อเบือ้งตน้ คือ สัญชำติอเมริกำ สัญชำติแคนำดำ สัญชำติ
อินเดีย สัญชำติญ่ีปุ่ น สัญชำติจีน สัญชำติฮ่องกง สัญชำติสิงคโปร์ สัญชำติไต้หวัน สัญชำติอังกฤษ 
สญัชำติสวีเดน สญัชำติสวิสเซอรแ์ลนด ์สญัชำติออสเตรเลีย สญัชำติเกำหลี สญัชำติฝรั่งเศส สญัชำติ
กรีซ สัญชำติลักเซมเบิรก์ (อำ้งอิงจำกรำยชื่อสัญชำติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ำกกำรก ำหนดรำยชื่อผูถื้อ
หน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ เมื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2564) ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิประกำศเปล่ียนแปลง และ/
หรือ เพิ่มเติมรำยชื่อสญัชำติดงักล่ำว ที่อำจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชำติอื่นเพิ่มเติมจำกกำรก ำหนดรำยชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ 
 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ี 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร
แลว้ บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้
 
ในกรณีกำรจัดสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรให้
เป็นจ ำนวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต ์WHART 
ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยง
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กันกับเจ้ำของอสังหำริมทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่
เ ก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ตำมที่ เห็นสมควร  ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์และประกำศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิ
จองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร 
พรอ้มกบัหรือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้
 
ตำรำงดังต่อไปนี ้เป็นข้อมูลโดยสรุปของกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมของ
กองทรสัต ์WHART ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต ์

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1  จั ด ส ร ร เ พื่ อ
เ ส น อ ข ำ ย แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่
จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่จะท ำให้
กองทรัสต์มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ 

ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
50 ของ

หน่วยทรสัตท์ี่จะ
มีกำรออกและ
เสนอขำย(2) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(3) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั และ
หลงัจำกที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

(1), (2), (4), (5) และ
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ
จำกที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

WHART 

ส่วนที่ 2  จั ด ส ร ร เ พื่ อ 
เ สนอขำย ให้ แก่  ( 1) 
บุ ค ค ล ใ น ว ง จ ำ กั ด 
(Private Placement) ซึ่ ง
รวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน 
ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เ ดิ ม ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  
WHART ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และ
ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั
กั บ เ จ้ ำ ข อ ง
อสั งหำริมทรัพย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และ

หน่วยทรสัตส่์วน
ที่เหลือจำกกำร
เสนอขำยตำม
ส่วนที่ 1  

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั และ
หลงัจำกที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

 (2), (4), (5) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่

ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

WHART 
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต ์

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) 
ให้แก่ประชำชนทั่ วไป 
(Public Offering) 

หมำยเหต ุ
 
 (1) วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม (Record Date) จะ

ก ำหนดในภำยหลงัเมื่อไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ใหม้ีกำรเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส ำหรบัจ ำนวนหน่วยทรสัต์และรำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในครัง้นีจ้ะก ำหนดโดย

อำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นที่จดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำดเงิน
ตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์(2) อัตรำผลตอบแทนในระดบัที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะ
ได้รับ (3) ศักยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรัพยสิ์น (4) อัตรำดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลำดโลก  
(5) อัตรำผลตอบแทนที่จะไดจ้ำกกำรลงทุนในหลักทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้รวมถึงกำร
ลงทนุทำงเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทนุสถำบนั (Bookbuilding)  

 
 (3) อัตรำส่วนกำรเสนอขำยจะค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยทรัสต์ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนีข้องกองทรัสต ์

WHART หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในส่วนที่ 1 ในรำคำต่อหน่วยตำมที่
บรษิัทฯ จะไดก้ ำหนดตำมวิธีกำรท่ีระบตุ่อไป 

 
(4) ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้ 

 
(5) ใหท้รสัตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้1) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด

อื่น ๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ออกและเสนอขำย โครงสรำ้งกำรเสนอขำยสุดท้ำย ระยะเวลำกำรจองซือ้ วิธีกำรจัดสรรหน่วยทรสัต ์
วิธีกำรเสนอขำย อตัรำส่วนกำรใชสิ้ทธิจองซือ้ สดัส่วนกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย เงื่อนไขและวิธีกำร
จองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกับกำรเสนอขำย และกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมของกองทรัสต ์และวิธีกำรจัดสรรกรณีที่ผู้ถือ
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หน่วยทรัสตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรัสตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้ับกำรจัดสรร รวมทั้งกำรเสนอขำยและจัดสรร
หน่วยทรสัตใ์นส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือ 
ผูล้งทุนรำยใด 2) พิจำรณำก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัต ์
(Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก ำหนดกำรดงักล่ำวและรำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบต่อไป 3) เจรจำ ตกลง จัดท ำ ลงนำม ส่งมอบ และ/หรือ 
แกไ้ขเปล่ียนแปลง ในเอกสำรค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำงๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำย ซึ่งรวมถึงเอกสำร และ/หรือ สัญญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบั
จองซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ด ำเนินกำรเจรจำ ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำง ๆ และ
หลกัฐำนที่จ ำเป็นที่เก่ียวขอ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงำนรำชกำร 
หรือองคก์รของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อกำรดังกล่ำว และกำรน ำหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และ 4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้ทุกประกำร รวมถึงกำรแต่งตัง้และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวประสบผลส ำเรจ็ 

 
ทั้งนี ้ใหถื้อเอำขอ้มูลที่ปรำกฏในจดหมำยเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต ์และ/หรือ หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็นจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจดัสรร และวิธีกำรจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท  
 
อย่ำงไรก็ดี กำรจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่ท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ำยใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูถื้อ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์WHART เกินกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทรสัต ์WHART 
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจำรณำรบัหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขำยเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต ์
 
2.2 กำรด ำเนินกำรของบรษิัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรสัต ์
 
ในกรณีกำรจดัสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรำยใดไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่
เสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนท่ีมีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรใหเ้ป็นจ ำนวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็น
จ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
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3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสตแ์ละจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก ำหนดวนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 โดยจะเริ่มด ำเนินกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลำ 14.00 น. ตำมหลักเกณฑท์ี่
ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนของ
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ อำจแกไ้ขวัน เวลำ และสถำนท่ี 
ส ำหรบักำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจะด ำเนินกำรจดัใหม้ีมำตรกำรที่
เหมำะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นสำธำรณสขุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ หรือหลกัเกณฑอ์ื่น
ใดที่ภำครฐัก ำหนดในกำรป้องกันควำมเส่ียงและเพื่อควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม หรือด ำเนินกำรขอมติผูถื้อ
หน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีอื่นใด ภำยใตก้รอบที่กฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก ำหนดไดต้ำมที่เห็นสมควร  และ
ก ำหนดใหว้นัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในกำรเขำ้ประชมุวิสำมญัผูถื้อ
หน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2564 (Record Date) 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

และเงือ่นไขการขออนุญาต 
 
 ภำยหลงัที่ไดร้บักำรอนุมตัิจำกผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ในกำรเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติม บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบกำรเพิ่มทนุของกองทรสัตต์่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่เติม  
 

เพื่อน ำไปใชใ้นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มำของรำยไดแ้ละส่งผลตอบแทนใหก้ับ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำกขึน้ โดยมีสรุปรำยละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ดงันี ้

 

รายละเอียดทรัพยส์นิ 
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วั ง น้อย 62) ตั้ งอ ยู่ที่ต าบล 
บ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.1.  สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่28893 และ 

28894) เนือ้ที่แบ่งเช่ำโดยประมำณ 26 ไร ่3 งำน 18 ตำรำงวำ1 มีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2590 หรือประมำณ 26 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม2 

 
1 เนือ้ทีด่ินดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ  ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ  
2 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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1.2.  กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำร WHA 
Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) จ ำนวน 3 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร A, B 
และ C) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 24,150.00 ตำรำงเมตร และ
ขนำดพืน้ท่ีเช่ำหลงัคำรวมประมำณ 23,205.00 ตำรำงเมตร 

1.3.  กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรำ้งและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบ
ของที่ดินและอำคำร เครื่องมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์น
อื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชน์ของที่ดินและ
อำคำรของโครงกำร WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) 
 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปร
เจค 3) ตั้งอยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2.1.  สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในที่ดิน 9 โฉนด (แบ่งเป็นสิทธิกำรเช่ำช่วง

ทอดที่หนึ่งในบำงส่วนของที่ดิน โฉนดเลขที่  25152, 25153, 33561, 
33563, 33618,33621, 33622 และ สิท ธิกำร เช่ ำช่ วงทอดที่ สอง  ใน
บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 และ 33623)  โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่ำ
ช่วงประมำณ 31 ไร ่1 งำน 35.50 ตำรำงวำ 3 มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
สิน้สุดวันที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 29 ปี 5 เดือน นับตัง้แต่
วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม4  

2.2.  สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ และส ำนักงำนใน
โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปร
เจค 3) จ ำนวน 1 หลัง (ได้แก่ อำคำร A 5)  ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวม
ประมำณ 30,040.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลูกสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ 
อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุ
วันที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 29 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่
กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม6   

 
3 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
4 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
5 อาคาร A ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้
WHA จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่7 (กองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2565) 
6 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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2.3.  กรรมสิทธ์ิ เคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์น
อื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชน์ของที่ดินและ
อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ และส ำนักงำนของโครงกำร  WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3) 
 

3. โ ค ร ง ก า ร  WHA E-Commerce Park ตั้ ง อ ยู่ ที่ ต า บ ล บ า ง ส มั ค ร  
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
3.1. สิทธิกำรเช่ำในที่ดิน  1 โฉนด (โฉนดเลขที่  43855) โดยมี เนื ้อที่ เช่ำ

ประมำณ 137 ไร ่2 งำน 92.7 ตำรำงวำ7  มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30  

ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม8 พรอ้ม
ค ำมั่นของ WHAVH ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยุกำรเช่ำอีก 30 
ปี 

3.2. สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลัง สินค้ำ  และส ำนักงำนโครงกำร WHA  
E-Commerce Park จ ำนวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร A และ B) ขนำดพืน้ที่
เช่ำอำคำรรวมประมำณ 130,139.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลกูสรำ้งและ
ทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำ
กำรเช่ำ 30  ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเตมิ9 
พรอ้มค ำมั่นของ WHAVH ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยุกำรเช่ำ
อีก 30 ปี 

3.3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอำคำร
คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำร WHA E-Commerce Park 

 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตำม 1. ถึง 3. มีรำยละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 เนือ้ที่ดินทัง้หมดในส่วนท่ี 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมำณ 
 

195 ไร ่3 งำน 46.20 ตำรำงวำ 

 พืน้ท่ีเช่ำอำคำรทัง้หมดในส่วนท่ี  
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมำณ 

184,329.00 ตำรำงเมตร 

 
7 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
8 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
9 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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 พืน้ที่เช่ำส่วนหลงัคำของอำคำรทัง้หมดในส่วน
ที่ 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมำณ 

23,205.00 ตำรำงเมตร 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให้ บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำทรพัยสิ์น จ ำกัด และ บริษัท เซำ้ทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ำกัด เป็นผู้ประเมินรำคำอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ โดยกองทรัสต ์
WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในรำคำไม่เกิน 5,549,720,000 บำท (ช ำระในวันที่กองทรัสต ์
WHART ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำเช่ำ ค่ำตอบแทนกำรโอนสิทธิกำรเช่ำ รำคำ
ซือ้ขำยส่ิงปลูกสรำ้ง ค่ำซือ้เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง) นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำร WHA E-Commerce Park กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสัญญำเช่ำ
ทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยอุีกจ ำนวน 250,000,000 บำท (ซึ่งจะช ำระเมื่อมี
กำรต่อสัญญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะรวมตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง)  ทั้งนี ้รำคำที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติม จ ำนวนไม่เกิน 5,549,720,000 บำท เป็นรำคำที่สูงกว่ำรำคำที่ไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินค่ำต ่ำสดุของ
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งไดร้บัจำกบรษิัทประเมินค่ำทรพัยสิ์นประมำณรอ้ยละ 10 ของรำคำประเมินรวมของทรพัยสิ์นใน
ทุกโครงกำร (ใหถื้อเอำรำยละเอียดทรพัยสิ์นที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็น
ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนกำรลงทุนของกองทรสัต ์WHART นัน้ บริษัท ดบับลิว
เอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) และบรษิัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“WHAVH”) (รวม
เรียกว่ำ “บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน”) เป็นผูท้รงกรรมสิทธ์ิ เป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำ และเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำช่วงใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 
นอกจำกนี ้บรษิัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งถือหุน้ในบรษิัทฯ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และเป็นผู้
ถือหน่วยทรสัตร์ำยใหญ่ของกองทรสัต ์WHART รำยหนึ่ง รวมทั้งเป็นผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยใ์หก้ับทรพัยสิ์นซึ่ง
กองทรสัต ์WHART ลงทุนอยู่ในปัจจบุนัใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้
นีด้ว้ย 

 
6.  ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะพงึไดรั้บจากการเพิ่มทนุ และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขาย  
 
 กองทรสัต ์WHART จะมีทรพัยสิ์นรวมภำยใตก้ำรบริหำรที่เพิ่มขึน้อนัจะส่งผลใหม้ีกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำร

ลงทุนที่ดีขึน้ นอกจำกนี ้กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมดงักล่ำวยงัส่งผลใหก้องทรสัต ์WHART มีโอกำสในกำร
ไดร้บัผลประโยชนส่์วนเพิ่มจำกทรพัยสิ์นใหม่ที่ลงทนุทัง้ในแง่ของรำยไดแ้ละควำมมีเสถียรภำพท่ีมำกขึน้ ทัง้นี ้กำร
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ที่กองทรสัต ์WHART มีจ ำนวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมำกขึน้อำจจะท ำใหห้น่วยทรสัตม์ีสภำพคล่องมำกขึน้ส ำหรบักำร
ซือ้ขำยหน่วยทรสัตใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอ

ขาย 
 
 กองทรสัต ์WHART จะมีขนำดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทฯ คำดว่ำอำจส่งเสรมิใหเ้กิดสภำพ

คล่องที่มำกขึน้ในตลำดรอง อีกทัง้กองทรสัต ์WHART จะสำมำรถกระจำยควำมเส่ียงของกำรจดัหำผลประโยชน์
จำกอสงัหำรมิทรพัยไ์ดเ้พิ่มขึน้จำกอสงัหำรมิทรพัยท์ี่กองทรสัต ์WHART จดัหำผลประโยชนอ์ยู่ในปัจจบุนั 

 
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

- ไม่มี - 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกำรเข้ำประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ซึ่งเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date)  
 

9.2 ก ำหนดวนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) ในวนัที่ 14 มิถุนำยน 2564 โดยจะเริ่มด ำเนินกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลำ 14.00 น. 
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ 
อำจแกไ้ขวนั เวลำ และสถำนที่ ส ำหรบักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 
1/2564 ซึ่งจะด ำเนินกำรจดัใหม้ีมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นสำธำรณสขุของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสขุ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่ภำครฐัก ำหนดในกำรป้องกันควำมเส่ียงและเพื่อ
ควำมปลอดภัยของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม หรือด ำเนินกำรขอมติผู้ถือหน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอื่นใด ภำยใตก้รอบท่ี
กฎหมำยและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนดไดต้ำมที่เห็นสมควร   

 
บรษิัทฯ ขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยอนวุฒัน ์จำรุกรสกลุ)  
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 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  
 ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์



เอกสารแนบ 2 

1 

 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์ 
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

1.1  วันที่ท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือ กู้ เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมแล้ว
เสร็จ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่
เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

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

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ง้ จ ากัด ( “WHAVH”) ซึ่งเป็น 
บริษัทยอ่ยที่ WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 99.99 

WHA และ WHAVH รวมเรียกว่า (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ ผู้มีสิทธิการเช่า และ/หรือ ผู้มีสิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม โดย WHA มีความสมัพนัธ์กับกองทรัสต์ WHART โดยเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ราย
หนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนัของ
กองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ ถือหุ้นใน WHAVH คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
99.99 

   
1.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

 บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ ทรงสิทธิใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ
กองทรัสต์ WHART และเป็นผู้ที่กองทรัสต์ WHART ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว  

   
1.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ WHART จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และ/หรือ เงินที่ได้

จากการกู้ยืม และ เงินประกนัการเช่าและการบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สิน
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ที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการลงทนุใน (1) สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง
ในที่ดิน (2) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในสิ่งปลกูสร้างอาคารคลงัสินค้า 
โรงงาน และส านกังาน และ (3) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีมลูคา่รวมไม่
เกิน 5,549,720,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ค่าตอบแทนการ
โอนสิทธิการเช่า ราคาซือ้ขายสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ 
WHA E-Commerce Park กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 
250,000,000 บาท (ซึ่ งจะช าระเมื่ อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนดังกล่าวได้รวมรายการที่เก่ียวโยงกับบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สนิท่ีเป็นสว่นประกอบของมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ กองทรัสต์ WHART จะได้รับรายได้ค่า
เช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA หรือ 
WHAVH (แ ล้ วแต่ โค รงการ ) โดย  WHA ห รือ  WHAVH (แ ล้ วแต่
โครงการ) จะช าระเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในส่วนพืน้ที่
เช่าที่ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ รวมถึงช าระค่า
น า้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในสว่นที่
เก่ียวข้องตามเง่ือนไขในสญัญาตกลงกระท าการ  

(2) WHA จะช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า และส านักงาน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) กรณีที่มีผู้ เช่า 
ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนแต่สญัญาเช่าที่เก่ียวข้องจะครบก าหนด
อายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
(“พืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้”) โดยเง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(3) WHA จะช าระค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (วงัน้อย 62) ที่ยังไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่ กองทรัสต์ WHART เข้า
ลงทุน โดยเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 



3 
 

WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(4) WHAVH เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้างโครงการ 
WHA E-Commerce Park จะจ านองที่ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกสร้างใน
โครงการดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ WHART (เพื่อเป็นประกนัการให้เช่า
ตอ่อีก 30 ปี) 

2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

   
1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่ จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 
 

: 1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) ตัง้อยู่ที่ต าบล 
บ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.1. สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่28893 และ 28894)  

เนือ้ที่แบ่งเช่าโดยประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา1 มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2590 หรือประมาณ 26 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม2 

1.2. กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า และส านกังานในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วังน้อย 62) จ านวน 3 หลัง (ได้แก่ อาคาร A, B 
และ C) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 24,150.00 ตารางเมตร 
และขนาดพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 23,205.00 ตารางเมตร 

1.3. กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 62) 
 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
โปรเจค 3) ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
2.1.  สทิธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน 9 โฉนด (แบง่เป็นสิทธิการเช่าช่วงทอดที่

                                                 
1 เนือ้ที่ดินดงักล่าวเป็นเนือ้ที่ทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นเนือ้ที่ดินบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดของโฉนดที่ดิน  ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนี้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
2 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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หนึง่ในบางสว่นของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 25153, 33561, 33563, 
33618,33621, 33622 และสิทธิการเช่าช่วงทอดที่สอง ในบางส่วน
ของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 และ 33623) โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่าช่วง
ประมาณ 31 ไร่ 1 งาน 35.50 ตารางวา3 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า
สิ น้สุดวันที่  28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ  29 ปี  5 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม4  

2.2.  สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลงัสินค้า และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 
3) จ านวน 1 หลัง (ได้แก่ อาคาร A 5) ขนาดพืน้ที่ เช่าอาคารรวม
ประมาณ 30,040.00 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น 
ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า
สิ น้สุดวันที่  28 พฤษภาคม 2594 ห รือประมาณ  29 ปี  5 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม 

2.3.  กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ ดินและ
อาคารโรงงาน คลงัสินค้า และส านกังานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 
 

3. โค รงก าร  WHA E-Commerce Park ตั ้ งอ ยู่ ที่ ต าบ ลบ างสมั ค ร  
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
3.1. สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 43855) โดยมีเนือ้ที่ เช่า

ประมาณ 137 ไร่ 2 งาน 92.7 ตารางวา6 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม7 
พร้อมค ามั่นของ WHAVH ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี 

                                                 
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีที่ก่องทรสัต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดของโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนี้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
5 อาคาร A ได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ทัง้นี ้
WHA จะด าเนินการจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART ก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 7 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2565) 
6 ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
7 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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3.2. สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า และส านักงานโครงการ WHA E-
Commerce Park จ านวน 2 หลัง (ได้แก่ อาคาร A และ B) ขนาด
พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 130,139.00 ตารางเมตร และสิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม 8 พร้อมค ามั่นของ WHAVH ที่ ให้สิท ธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

3.3. กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า และส านกังานของโครงการ WHA E-Commerce 
Park 

 
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 3. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

เนือ้ที่ดินทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

195 ไร่ 3 งาน 46.20 ตารางวา  
 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 
 

184,329.00 ตารางเมตร 

พืน้ที่เช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดใน
ส่ ว น ที่ ก อ งท รัส ต์  WHART จ ะล งทุ น
ประมาณ 

23,205.00  ตารางเมตร 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด และ 
บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในราคาไมเ่กิน 5,549,720,000 บาท (ช าระ
ในวนัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไป
ด้วยค่าเช่า ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า ราคาซือ้ขายสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ

                                                 
8 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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โครงการ WHA E-Commerce Park กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญา
เช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 
250,000,000 บาท  (ซึ่ ง จ ะช า ระ เมื่ อ มี ก า รต่ อ สัญ ญ า เช่ า โด ย ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนไมเ่กิน 5,549,720,000 
บาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสุดของ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 
ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สินในทุกโครงการ (ให้ถือเอารายละเอียด
ทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์  และ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 รายที่
กองทรัสต์ WHART ได้วา่จ้างจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  

   

1.6  ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: 1. รายการการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึง่มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 
5,549,720,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ค่าตอบแทน
การโอนสิทธิการเช่า ราคาซือ้ขายสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้
ส าหรับโครงการ WHA E-Commerce Park กองทรัสต์ WHART จะมี
สทิธิตอ่สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 250,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อ
สญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง)  โดยการลงทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการลงทนุดงันี ้

 
(1) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า และส านกังานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (วัง น้อย  62) ยังมี ผู้ เช่ า ไม่ครบ เต็ ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระ
ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า 
และส านักงานที่ยังไม่มีผู้ เช่า  ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้า
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ลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับอาคาร A ใน
อตัรา 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับอาคาร B ใน
อตัรา 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
ตอ่ไป 
 

(2) ในกรณีที่มีพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 62) ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญาเชา่หรืออยูใ่นระหวา่งการ
เจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไมช่ าระค่าเช่า ในการ
นี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ส าหรับพื น้ที่ ที่ มีการเช่ าระยะสัน้ดังกล่าว ในช่วง
ระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 
1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในอตัราตารางเมตรละ 150 บาทต่อ
เดือน ทั ง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

(3) WHA จะช าระค่าเช่าพื น้ที่หลังคาในโครงการ  WHA Mega 
Logistics Center (วงัน้อย 62) ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่ กองทรัสต์ 
WHART เข้าลงทุน ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือน และ
อตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 25 
ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ท ากบั WHA ตอ่ไป  

ทัง้นี  ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว  กองทรัสต์ 
WHART จะให้สิทธิแก่ WHA หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA 
ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน 
โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่า
หลงัคาให้แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่า
อตัราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้า
มี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่า
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หลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่
การช าระคา่เช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ
เป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ
ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

2. ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก
กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวม
กบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปี ซึง่อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการ
ปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
บุคคลที่ เ ก่ี ยว โยงกันกับผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์  ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อย
ละ 2 ของมลูคา่ก่อสร้าง 
 

โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวใช้เกณฑ์การคิด
ค านวณเช่นเดียวกนักับเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ WHART ทกุครัง้ที่ผา่น
มา 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่
20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ซึง่ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่
น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกัน
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ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
1.7 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 5,549,720,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ
โครงการ WHA E-Commerce Park กองทรัสต์ WHART จะมีสทิธิตอ่สญัญาเชา่
ทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
250,000,000 บ าท  (ซึ่ ง จ ะช า ระ เมื่ อ มี ก า รต่ อ สัญ ญ า เช่ า โด ย ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้มลูค่าทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุง
สยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั และบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด โดยทัง้ 2 บริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาที่จะลงทุนดงักล่าวเป็น
ราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมิน
รวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ 

   
1.8 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 
 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ค านวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จริงของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   
1.9 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ลงทุนในทรัพย์สิน 
: ท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คง

เพิ่มขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
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อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ 
WHART  

   
1.10 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 

400,600,000 หน่วย และ/หรือ การกู้ ยืมเงิน และ เงินประกันการเช่าและการ
บริการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือ การกู้ยืมเงิน และ การใช้เงินประกนัการเช่า
และการบริการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้
ถือหนว่ยทรัสต์เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ   

   
1.11 การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์  WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมี
หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องก าหนด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เปรียบเทียบความสมเห ตุ 
สมผลระหว่างการท ารายการ
กั บ บุ ค ค ลที่ เกี่ ย ว โย งกั บ
บุคคลภายนอก 

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นี เ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART เนื่องจากการลงทุนดงักลา่วเป็น
การลงทุนในท รัพ ย์สินที่ มีศักยภาพในการสร้างรายได้  ซึ่ งจะเพิ่ ม
ผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่า
และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงั
ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ
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ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 
นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสดุท้ายที่กองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์  WHART  
จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นวา่มลูค่าทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 5,549,720,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ส าหรับ
โครงการ WHA E-Commerce Park กองทรัสต์  WHART จะมีสิทธิต่อ
สญัญาเช่าทรัพย์สนิอีก 30 ปี ซึง่มีคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายุ
อีกจ านวน 250,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ราคาที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนไมเ่กิน 
5,549,720,000 บาท เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน
ค่าต ่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ประมาณร้อยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพย์สนิในทกุโครงการ อนั
เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

2. ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่  WHA  
จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอตัรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ WHART 
กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management 
Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมท รัพย์และทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ
เนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้ บริหารงานในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นผู้ ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์
กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยงัมีความช านาญในการบริหาร
จดัการ และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย 
WHA นัน้ถือว่าเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
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เข้ า ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม เป็ น อย่ า งดี  ก า รแต่ งตั ้ง  WHA เป็ น ผู้ บ ริห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART  

โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ WHART ทกุครัง้ที่ผา่นมา 

 
อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ  ที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART 
และการรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้
มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท ารายการดงักลา่ว 

   
1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ
กรรมการขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   
1.14 รายการระหว่างกันที่ผ่านมา  

 

 

: 
1. ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขายทรัพย์สิน

ทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1) โครงการศนูย์
กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจาย
สินค้า WHA ลาดกระบัง เฟส 2 และ (2) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) และ WHA ให้เช่า
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา -
ตราด กม.18) แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการ
เป็นจ านวน 4,385,243,552 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า เพิ่ มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
2. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แนน่อนรายปี ทัง้นี ้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV)    
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3. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่  1 ของกองทรัสต์ WHART นัน้  WHA ขาย
ทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์  WHART ได้แก่ (1)  
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 และ 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ และ WHA ให้เช่า
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 แก่
กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทัง้หมด 3 โครงการเป็นจ านวน 
4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนที่เก่ียวข้อง)  

 
4. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์  WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์  WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรท่ีก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV)    

 
5. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่  2 ของกองทรัสต์ WHART นัน้  WHA ขาย

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

 
6. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

 
7. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการแปลง

สภาพกองทุนรวม  WHAPF นัน้  WHA ขายทรัพ ย์สินทั ง้หมด 2 
โครงการให้แก่กองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics 
(ล าลกูกา) และ (2) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 
และ WHA ให้กองทรัสต์ WHART เช่าทรัพย์สินทัง้หมด 2 โครงการ 



14 
 

ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – 
ตราด กม.19) (ไม่รวมอาคาร C และ M) และ (2) โครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3) ในราคารวมทัง้หมด 4 
โครงการเป็นจ านวน 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
8.         กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

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

 
9. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 4 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA และบริษัท

ในกลุ่ม WHA ขายทรัพย์สินโครงการ Central WHA Mega Logistics 
Center (วัง น้อย  63) และโครงการ DSG HSIL ให้ แก่กองท รัส ต์ 
WHART และ WHA และบริษัทในกลุ่ม WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 
เฟส 1) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) แก่กองทรัสต์  WHART ในราคารวมทัง้หมด 4 
โครงการเป็นจ านวน 4,464,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

 
10. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์  WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

 
11. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 5 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA และบริษัท

ในกลุ่ม WHA ขายทรัพย์สินโครงการอาคารโรงงาน DTS, โครงการ
อาคารโรงงาน  Roechling และโค รงการ  WHA Mega Logistics 



15 
 

Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ให้แก่กองทรัสต์ WHART และ 
WHA และบริษัทในกลุม่ WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วงทรัพย์สินโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิต ร  กม .3 เฟส  1) และ
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 เฟส 2) ในราคารวมทัง้หมด 5 โครงการเป็นจ านวน 4,880,250,000 
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่
เก่ียวข้อง) 

 
12. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์  WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

 
13. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 6 ของกองทรัสต์ WHART นัน้ บริษัทในกลุ่ม 

WHA ขายทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลม
ฉบงั 1) ให้แก่กองทรัสต์ WHART บริษัทในกลุม่ WHA โอนสิทธิการเช่า
ที่ดินและขายสิ่งปลูกสร้างโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(แหลมฉบัง 2) ให้แก่กองทรัสต์ WHART และบริษัทในกลุ่ม WHA ให้
เช่าและให้เช่าช่วงทรัพย์สินโครงการ  WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) ในราคารวมทัง้หมด  3 
โครงการเป็นจ านวน 3,233,967,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
14. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์  WHART ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 6 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี 
ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
WHART (NAV) 

   
1.15 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
1.16 รายการประเมินสินทรัพย์โดย

ย่อ 
: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

2.1  วันที่ท ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART และส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ WHART ได้
ด าเนินการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว 

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ซึ่ ง เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์  คิด เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์  WHART รวมถึงเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART  

   
2.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

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

   
2.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่
บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที ่6 นี ้

   
2.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 871,305,000 บาท ค านวณจากร้อยละ 15 ของเงินระดมทุน

จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์สงูสดุ ในกรณีที่มีการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
โดยกองทรัสต์ WHART ในมูลค่ารวมไม่เกิน 5,549,720,000 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

รายการดงักลา่วเมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (รายการที่ 1) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่าง
กองทรัสต์  WHART กับบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ WHART ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าว
ของกองทรัสต์  WHART จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการ
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ดงักล่าวจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความ
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์ WHART และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องก าหนด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
2.6 เกณฑ์ในการก าหนดค่าจอง

ซือ้หน่วยทรัสต์ที่  WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA ต้องช าระ 

: ราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) 
อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 
อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตรา
สารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการ
ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

   
2.7 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

จัดสรรห น่วยท รัสต์ ให้แ ก่ 
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA 

: กองทรัสต์ WHART สามารถก าหนดผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เฉพาะเจาะจงได้
แนน่อน  

   
2.8 การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์  WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน



18 
 

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์ และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
สมเหตุสมผลระหว่างการท า
รายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

: สดัส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรไม่ท าให้  
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะที่มี
สทิธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคมุคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 
สว่นหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่
ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและตอ่ประชาชนทัว่ไป 

   
2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ
กรรมการขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไมม่ี 

   
2.11      รายการระหว่างกันที่ผ่านมา  : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อเดียวกนัของรายการท่ี 1 
   
2.12 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
2.13 รายการประเมินสินทรัพย์โดย

ย่อ 
: 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์    
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 31,724,681.23 37,020,694.03 40,232,263,768 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 139,661.45 279,579.73 1,576,753,003 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 351,819.75 367,639.57 244,851,493 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 266,402.50 314,951.98 347,480,709 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 85,473.12 88,261.78 61,645,016 
สนิทรัพย์อื่น 83,283.16 83,101.97 132,004,094 
รวมสินทรัพย์ 32,651,321.21 38,154,229.06 42,594,998,083 
หนีส้ิน    
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 69,524.55 74,104.68 74,776,099 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 958,687.16 1,026,389.62 1,099,849,286 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 5,162,441.04 1,492,003.41 2,127,587,965 
หุ้นกู้  - สทุธิ 4,195,811.41 7,993,350.93 7,996,240,010 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 155,212.58 92,450.72 129,026,605 
หนีส้นิตามสญัญาเช่า - - 669,065,386 
หนีส้นิอื่น 126,318.26 160,139.38 129,026,605 
รวมหนีส้ิน 10,667,995.00 10,838,438.74 12,181,831,486 
สินทรัพย์สุทธิ 21,983,326.21 27,315,790.32 30,413,166,597 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 21,624,465.78 26,517,244.55 29,084,083,653 
ก าไรสะสม 358,860.44 798,545.77 1,329,082,944 
สินทรัพย์สุทธิ 21,983,326.21 27,315,790.32 30,413,166,597 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.7770 10.6926 10.9518 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 
(หนว่ย) 

2,248,454,220 2,554,629,507 2,776,997,063 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า   1,902,986.97  2,201,633.01 2,485,477,506 
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ        24,179.33  33,315.22 27,834,413 
รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ        51,009.81  28,288.87 38,201,053 
รายได้ดอกเบีย้          1,751.86  575.45 4,451,417 
รวมรายได้      1,979,927.97  2,263,812.55    2,555,964,389 
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ        43,542.34  50,893.24 58,797,740 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี        34,833.87  40,714.59 40,653,884 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          5,945.32  6,442.67 5,625,879 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์        47,518.24  54,593.24 69,277,096 
คา่ใช้จ่ายอื่น      203,980.72  220,699.32 256,999,220 
รวมค่าใช้จ่าย      335,820.49  373,343.05 431,353,819  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงนิ 

  1,644,107.47   1,890,469.50 2,124,610,570  
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    
ดอกเบีย้จ่าย      334,420.05  342,495.06 293,892,849 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   1,309,687.43  1,547,974.44 1,830,717,721 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ          2,798.84  30,381.69 9,736,220 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากการวัดค่าเงิน
ลงทนุ 

     160,521.56  336,235.29 437,843,386 
 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน      163,320.40  366,616.98 447,579,606 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานใน
ระหว่างงวด 

  1,473,007.82  1,914,591.42 2,278,297,327 

 
งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (3,494,710.85) (2,917,326.35) 105,083,167 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

2,847,244.78  
3,057,244.63 1,192,090,104 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)
สุทธิ 

 (647,466.07) 139,918.28 1,297,173,271 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7770 10.6926 10.9518 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับ
งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.6551  0.7495 0.8204 
 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 5.04 4.95 4.99 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 32.67 28.41 28.60 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 48.53 39.68 40.05 
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 
 

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั และบริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ท าการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้ซึ่งเป็น
อสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
184,329.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าสว่นหลงัคาประมาณ 23,205.00 ตารางเมตร บนที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุนรวม
ประมาณ 195 ไร่ 3 งาน 46.20 ตารางวา โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 พืน้ที่ดนิ  
ที่ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) ราคาประเมินโดยวธีิรายได้ (บาท) 
คลังสนิค้า 
โรงงาน 

และอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่ 
ส่วนหลังคา 

บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด 

บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเซีย อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

(1) โ ค ร ง ก า ร  WHA 
Mega Logistics 
Center (วั ง น้ อ ย 
62)  

ตัง้อยูท่ี่ต าบลบอ่ตาโล ่
อ าเภอวงัน้อย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

26-3-18.00 24,150.00 23,205.00  501,110,000 500,900,000 

(2) โ ค ร ง ก า ร  WHA 
Mega Logistics 
Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23 
โปรเจค 3)  

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

 

31-1-35.50 30,040.00  - 728,990,000 719,000,000 

(3) โ ค ร ง ก า ร  WHA  
E-Commerce Park  

ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางสมคัร 
อ าเภอบางปะกง  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

137-2-92.70 130,139.00  - 3,825,300,000 3,877,000,000 

รวม 195-3-46.20 184,329.00 23,205.00 5,055,400,000 5,096,900,000 
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หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัดตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับทัง้ 3 โครงการ ฉบบัลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 ซ่ึงกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับทัง้ 3 โครงการ ฉบบัลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 ซ่ึงกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2565) 

 



เอกสารแนบ 3 

 

สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

  
1. รายการกู้ยมืเงนิเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจให้หลักประกันการกู้ยมืเงนิดังกล่าว  

 
1.  วันที่ท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

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

   
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ

ความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   
3. ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์  

WHART ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาซื อ้และช าระค่า เช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม   

   
4.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และน าเงิน

ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  และ
อาจให้หลกัประกนัการกู้ยืมเงินดงักลา่ว 

   
5. เงื่อนไขในการกู้ยมืเงนิ : เงินกู้ยืมจ านวนรวมประมาณไม่เกิน 5,764,000,000 บาท ส าหรับการลงทนุ

ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยเง่ือนไขและรายละเอียดที่ส าคญัจะเป็นไป
ตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: การกู้ยืมเงินส าหรับลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม จ านวนประมาณไม่
เกิน 5,764,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะเป็นไป
ตามที่กองทรัสต์ WHART จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการช าระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไมท่ าให้กองทรัสต์ WHART เสยีประโยชน์ โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 
(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่ เรียกเก็บจาก
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กองทรัสต์ WHART อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต 
และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น ค่าตอบแทน จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณี
ที่มีการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไมเ่กินร้อย
ละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการที่อาจระบุไว้ในสญัญา
เงินกู้ตอ่ไป 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยมืเงนิ : ท าให้โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของ

กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของ
กองทรัสต์ WHART โดยพิจารณาจากสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี  ้ณ 
วนัท่ีเข้าท ารายการ 

   
9. การขออนุมตัิท ารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ WHART กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้อง
ไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว 
บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ  
 
โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้า
ท ารายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่างการ
ท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์  WHART มี โครงสร้างการบริหารเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
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คลอ่งของกองทรัสต์ WHART ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ 
WHART ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบั
ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ใกล้เคียง
กนั (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ
กองทรัสต์ WHART อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่
กองทรัสต์ WHART จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่ เก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์ WHART เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
11. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

: ไมม่ี 

   
12. รายการระหว่างกนัที่ผ่านมา 
 

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

2. บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้กู้ยืม
เงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,350 ล้านบาท และ/หรือ
วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 1 
ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

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

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

5.   บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว และ/
หรือวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 1,780 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในปี
ที่ 1 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

6.   บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่  5 และช าระคืนเงินกู้ ยืมที่
หมดอายใุนปี 2563 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว ไมเ่กิน 820 ล้านบาท โดยมี
อตัราดอกเบีย้ในปีที่ 1 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.50 ตอ่ปี 

7.   บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับช าระหนีหุ้้ นกู้  ในวงเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ จ านวน 3,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 
MLR-1.50  

 
13. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

 
งบดุล 

หน่วย: พันบาท 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์    
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 31,724,681.23 37,020,694.03 40,232,263,768 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 139,661.45 279,579.73 1,576,753,003 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 351,819.75 367,639.57 244,851,493 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 266,402.50 314,951.98 347,480,709 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 85,473.12 88,261.78 61,645,016 
สนิทรัพย์อื่น 83,283.16 83,101.97 132,004,094 
รวมสินทรัพย์ 32,651,321.21 38,154,229.06 42,594,998,083 
หนีส้ิน    
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 69,524.55 74,104.68 74,776,099 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 958,687.16 1,026,389.62 1,099,849,286 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 5,162,441.04 1,492,003.41 2,127,587,965 
หุ้นกู้  - สทุธิ 4,195,811.41 7,993,350.93 7,996,240,010 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 155,212.58 92,450.72 129,026,605 
หนีส้นิตามสญัญาเช่า - - 669,065,386 
หนีส้นิอื่น 126,318.26 160,139.38 129,026,605 
รวมหนีส้ิน 10,667,995.00 10,838,438.74 12,181,831,486 
สินทรัพย์สุทธิ 21,983,326.21 27,315,790.32 30,413,166,597 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 21,624,465.78 26,517,244.55 29,084,083,653 
ก าไรสะสม 358,860.44 798,545.77 1,329,082,944 
สินทรัพย์สุทธิ 21,983,326.21 27,315,790.32 30,413,166,597 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.7770 10.6926 10.9518 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดปลายงวด 
(หนว่ย) 

2,248,454,220 2,554,629,507 2,776,997,063 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้คา่เช่าและบริการคลงัสนิค้า   1,902,986.97  2,201,633.01 2,485,477,506 
รายได้คา่เช่าและบริการอื่นๆ        24,179.33  33,315.22 27,834,413 
รายได้ชดเชยคา่เช่าและบริการสญัญาตกลงกระท าการ        51,009.81  28,288.87 38,201,053 
รายได้ดอกเบีย้          1,751.86  575.45 4,451,417 
รวมรายได้      1,979,927.97  2,263,812.55    2,555,964,389 
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ        43,542.34  50,893.24 58,797,740 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี        34,833.87  40,714.59 40,653,884 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          5,945.32  6,442.67 5,625,879 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์        47,518.24  54,593.24 69,277,096 
คา่ใช้จ่ายอืน่      203,980.72  220,699.32 256,999,220 
รวมค่าใช้จ่าย      335,820.49  373,343.05 431,353,819  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   1,644,107.47   1,890,469.50 2,124,610,570  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ    
ดอกเบีย้จ่าย      334,420.05  342,495.06 293,892,849 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   1,309,687.43  1,547,974.44 1,830,717,721 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน    
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ          2,798.84  30,381.69 9,736,220 
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ      160,521.56  336,235.29 437,843,386 

 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน      163,320.40  366,616.98 447,579,606 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานใน
ระหว่างงวด 

  1,473,007.82  1,914,591.42 2,278,297,327 
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (3,494,710.85) (2,917,326.35) 105,083,167 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

2,847,244.78  
3,057,244.63 1,192,090,104 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)
สุทธิ 

 (647,466.07) 139,918.28 1,297,173,271 
 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

 
ปีบัญชี 2561 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  9.7770 10.6926 10.9518 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับ
งวดตอ่หนว่ย (บาท) 

 0.6551  0.7495 0.8204 
 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 5.04 4.95 4.99 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 32.67 28.41 28.60 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 48.53 39.68 40.05 
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