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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์นิทีก่องทรัสต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่8 

กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่ อลงทุนในทรัพย์สิน เพิ่ม เติม  โดยการลงทุนใน  

สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังานที่ตัง้อยู่

บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร และเครื่องมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคาร 

และทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ 

โรงงาน และส านักงานดังกล่าว ซึ่งทรัพยสิ์นที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นทรัพย์สินของบริษัท 

ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("WHA") บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) บริษัท 

เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากัด (“Central WHA Alliance”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์

จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นโครงการอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลังสินคา้ 

โรงงาน และส านักงานใหเ้ช่า จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 159,963 ตารางเมตร บนที่ดินที่

กองทรสัตจ์ะลงทนุรวมประมาณ 164 ไร ่2 งาน 87.25 ตารางวา ประกอบดว้ย 

(1) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าช่วงใน

ที่ดินและสิทธิการเช่าในส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคาร คลงัสินคา้และส านกังาน และทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วน

ควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

(2) โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี ่ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าในท่ีดินและสิทธิการเช่าในส่ิงปลกูสรา้งประเภท

อาคารโรงงาน คลังสินคา้และส านักงาน และทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่

ต  าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี

(3) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และ

สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินคา้ และส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร  

ซึ่งตัง้อยู่ที่ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

(4) โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ประกอบดว้ยสิทธิการ

เช่าช่วงในที่ดินและสิทธิการเช่าในส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคารโรงงาน คลงัสินคา้และส านกังาน และทรพัยสิ์น 

อื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

(5) โครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าในที่ดินและสิทธิ

การเช่าในส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้และส านกังาน และทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็น

ส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซึ่งตัง้อยู่ที่ต  าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ทัง้นี ้ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุตาม (1) ถึง (5) รวมกนัเรียกว่า ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  

โครงการดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกองทรสัต ์WHARTจะเขา้ลงทนุในครัง้นี ้ลว้นมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนส่งทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ตัง้อยู่บนเสน้ทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินคา้ไปทั่วภูมิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกล

จากกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลใหม้ีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ไปยังศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง

ต่างๆ โดยโครงการอาคารคลงัสินคา้ และ/หรือโรงงานและส านกังานที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนนัน้ เป็นโครงการแบบ 

Built-to-Suit ซึ่งสรา้งขึน้ตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่าโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า 

อาคารดงักล่าวสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดอ้ย่างเหมาะสม และแบบ Ready-Built Warehouse ที่สามารถรองรบัความ

ตอ้งการขยายพืน้ท่ีของลกูคา้ปัจจบุนั และเพิ่มฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มผูเ้ช่ารายใหม่ซึ่งในปัจจบุนัมีความสนใจเชา่ระยะสัน้ แต่

มีศกัยภาพในการเพิ่มพืน้ที่เช่าและอาจตอ้งการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา

ดว้ย 6 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 7 และจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ที่ 7) ดงันัน้ 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรกัษาอตัราการเช่าใน

ระดบัสงู เพื่อสรา้งรายไดอ้ย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต  
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ล าดับที ่ โครงการ โฉนดเลขที ่ ทีต่ั้ง 
พืน้ทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยสิ์น 

พืน้ทีใ่ห้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1.  โครงการ
ดับบลิวเอชเอ 

เมกกะ  
โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-
ตราด กม.23 
โปรเจค 3 

11595, 
11596, 
11597, 
25152, 
33561, 
33562, 
33563, 
33618, 
33621, 
33622, 
33617, 

33619 และ 
33620 

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่เช่าช่วง
โดยประมาณ  
33 ไร ่65.95  
ตารางวา1  

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 13 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤษภาคม 2594 
หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม2 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านักงานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 จ านวน 3 หลงั ไดแ้ก่ อาคาร B, C และ D3 และสิ่ง
ปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม4   

(ค) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ และส านักงานของโครงการ
ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

34,001.00 
(อาคารคลงัสินคา้ 
และส านกังาน) 

2.  โครงการ
ดับบลิวเอชเอ 

ซิกโนด 
แฟคทอร่ี 

22009 ต าบลเขาคนัทรง 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ี

เนือ้ที่เช่า
โดยประมาณ  

(ก) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม6 พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่อ
อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

8,151.00 
(อาคารโรงงาน 
คลงัสินคา้ และ
ส านกังาน) 

 
1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
3 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
4 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
6 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ล าดับที ่ โครงการ โฉนดเลขที ่ ทีต่ั้ง 
พืน้ทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยสิ์น 

พืน้ทีใ่ห้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

13 ไร ่1 งาน 62.80 
ตารางวา5 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด 
แฟคทอรี่ จ านวน 1 หลงั และสิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุน
เพ่ิมเติม7 พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานของ
โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี ่

3.  โครงการ
ดับบลิวเอชเอ 

เมกกะ  
โลจิสติกส ์ 
เซ็นเตอร ์

เทพารักษ ์กม.
21 

36107 ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เนือ้ที่แบ่งเช่าช่วง
โดยประมาณ  

28 ไร ่3 งาน 29.40 
ตารางวา8   

(ก) สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในบางส่วนของที่ดิน 1 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุด
วนัที่ 24 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาด
ว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม9    

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านักงานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 จ านวน 2 หลัง ไดแ้ก่ อาคาร J10 และ I11 และสิ่งปลูกสรา้งและ
ทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 
24 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่า
จะลงทนุเพ่ิมเติม    

30,311.00 
(อาคารคลงัสินคา้ 
และส านกังาน) 

 
5 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
7 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
8 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
9 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
10อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้WHAVH จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักลา่วใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์
WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
11 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 



 

 

- 5 - 

ล าดับที ่ โครงการ โฉนดเลขที ่ ทีต่ั้ง 
พืน้ทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยสิ์น 

พืน้ทีใ่ห้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

(ค) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ และส านักงานของโครงการ
ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 

4.  โครงการ
ดับบลิวเอชเอ-
เคพีเอ็น เมกกะ 
โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-
ตราด กม.23 
โปรเจค 2 

5731, 
21940, 

21942 และ 
21943 

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

มีเนือ้ที่แบ่งเช่าช่วง
โดยประมาณ  

20 ไร ่2 งาน 86.50 
ตารางวา12 

(ก) สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดิน 4 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุด
วนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุ
เพ่ิมเติม13 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 จ านวน 5 หลงั ไดแ้ก่ อาคาร J, K, 
L, M และ N และสิ่งปลูกสรา้งและทรัพยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นับตั้งแต่วันที่
กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม14 

(ค) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานของ
โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

19,796.00 
(อาคารโรงงาน 
คลงัสินคา้ และ
ส านกังาน) 

5.  โครงการ
ดับบลิวเอชเอ 
เซ็นทรัล เมกกะ 
โลจิสติกส ์เซ็น

46632 ต าบลบ่อตาโล่ 
อ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนคร 
ศรีอยธุยา 

มีเนือ้ที่เช่าประมาณ 
68 ไร ่2 งาน 42.60 

ตารางวา15 

(ก) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม 16 พร้อมค ามั่นของ Central WHA Alliance ที่ให้สิทธิ
กองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

67,704.00  
(อาคารศนูยก์ระจาย
สินคา้ คลงัสินคา้ และ

ส านกังาน) 

 
12 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
13 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
14 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
15 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
16 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ล าดับที ่ โครงการ โฉนดเลขที ่ ทีต่ั้ง 
พืน้ทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยสิ์น 

พืน้ทีใ่ห้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

เตอร ์วังน้อย 
63 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านักงานในโครงการดบับลิวเอชเอ 
เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังนอ้ย 63 จ านวน 3 หลัง ไดแ้ก่อาคาร A, B และ C17 
และสิ่งปลกูสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม18 พรอ้มค ามั่นของ 
Central WHA Alliance ที่ใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

(ค) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และ
ส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจสิติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต ์WHART และรายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  

กองทรสัต ์WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ โรงงาน และ
ส านกังาน ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร และเครื่องมือ อปุกรณ ์และงานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังาน โดยทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์น (รายละเอียดตามนิยามขา้งตน้)  

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ของเอกสารฉบับนี ้โดยกองทรสัต ์WHART จะพิจารณาลงทุนในราคารวมไม่เกิน 
4,050,860,000 บาท (ช าระในวนัท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าซือ้เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบ ในอาคารและค่าทรพัยสิ์นอื่นท่ีเ ก่ียวขอ้ง 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง) และส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
เทพารกัษ์ กม.21 และโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าช่วงที่ดินรายปีตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง รวมเป็นจ านวน 
96,917,124 บาท และ 1,981,097 บาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ีและโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 กองทรสัต ์

 
17 อาคาร C อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
18 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเชา่ที่ตอ่อายอุีกจ านวน 18,500,000 บาท และ 106,000,000 บาท ตามล าดบั (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเชา่
โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ของแต่ละโครงการ ดงันี ้

(1) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค  3 ตั้งอยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน19 

1.1. สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่เช่าช่วงโดยประมาณ 33 ไร่ 65.95 ตารางวา20 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 
เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม21 โดยแบ่งเป็น 

– สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หน่ึงในท่ีดินโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597 และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 33622  

– สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในท่ีดินโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620  

 
19 กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ภายใตเ้งือ่นไขว่า นางนภาพร สุรเดชวิบูลย์ บริษัท พชัรกานดา จ ากดั และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ 
(ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี)้ และบริษัท ปทมุผล จ ากดั (ในฐานะผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิดงักล่าวจากคณุหญิงกานดา เตชะไพบูลย์) ตกลงสละสทิธิในการบอกเลิกสญัญาและตก
ลงโอนสทิธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่าง นางนภาพร สรุเดชวิบูลย์ และ WHA และระหว่างบริษัท พชัรกานดา จ ากดัและ WHA และระหว่างคณุหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และบริษัท ปทมุผล จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วง
ทีด่ินทอดทีห่นึ่ง (ระหว่างบริษัท ปทุมผล จ ากดั และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนทีด่ินทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที ่
WHA หรือ บริษัท ปทมุผล จ ากดั ไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 
20 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
21 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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1.2. สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 จ านวน 3 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร B, C และ 
D22) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 34,001.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 
28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม23 

1.3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลังสินคา้ และส านักงานของ
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 นี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญา
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากนางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์ในโฉนดเลขที่ 25152 และบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 

11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 33622 และมีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบรษิัท ปทมุผล จ ากดั ในโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และ 33620)  

2) สญัญาเช่าอาคาร กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ ส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงท่ีดิน กบั นางนภาพร สรุเดชวิบลูย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

6) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บรษิัท พชัรกานดา จ ากดั (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

 
22 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
23 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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7) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กับ คุณหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท ปทุมผล จ ากัด (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดิน) และ WHA (ซึ่ง

เป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

ทัง้นี ้รายละเอยีดเพิม่เตมิเก่ียวกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซน็เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุนัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิม่เติมครัง้ที่ 8  

รายละเอียดทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลวิเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซน็เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

หัวข้อ รายละเอียด 

เจ้าของทีด่ิน นางนภาพร สรุเดชวิบลูย ์(โฉนดเลขที่ 25152)  

บรษิัท พชัรกานดา จ ากดั (โฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621 และ 33622) 

คณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์(โฉนดเลขที่ 33617, 33619 และ 33620) 

ผู้เช่าทีด่นิ WHA (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25152 จากนางนภาพร สรุเดชวิบลูย ์และเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 

33621 และ 33622 จากบรษิัท พชัรกานดา จ ากดั) 

บรษิัท ปทมุผล จ ากดั (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และ33620 จากคณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย)์ 

ผู้เช่าช่วงทีด่นิ WHA (เช่าช่วงที่ดินโฉนดเลขที่ 33617 และ 33619 และเช่าช่วงบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 จากบรษิัท ปทมุผล จ ากดั) 

เจ้าของอาคาร WHA 

ทีต่ั้ง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

โฉนดทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขที่ 25152, 11595, 11596, 11597, 33561, 33562,  33563, 33618, 33621, 33622, 33617,  33619 และ 33620 

เนือ้ทีด่ิน เนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 33 ไร ่65.95 ตารางวา 

พืน้ทีเ่ช่า พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 34,001.00 ตารางเมตร  
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หัวข้อ รายละเอียด 

อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย  

 

(1) พืน้ท่ีอาคาร คลงัสินคา้และส านกังาน มีผูเ้ช่ารอ้ยละ 88.6824  

(2) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ยงัมีผู้

เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี และหาก ณ วนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัมีผูเ้ช่าไม่ครบ

เต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่

อาคารคลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น)  ต่อไป  

(3) ในกรณีที่มีพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา -ตราด กม.23 โปรเจค 3 ซึ่งมีผู้

เช่า ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแต่สญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งจะครบก าหนดอายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

(“พืน้ทีท่ีมี่การเช่าระยะสั้น”) ซึ่งหากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญา

เพื่อต่ออายกุารเช่าแต่ผูเ้ชา่ยงัไม่ช าระคา่เช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ช าระค่าเช่าใหแ้กก่องทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ท่ีที่มี

การเช่าระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรือ

จนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป  

อายุอาคาร  

(ณ วันที่  1 มกราคม 

2566) 

อายอุาคาร B ประมาณ 1 ปี 5 เดือน  

อายอุาคาร C ประมาณ 1 ปี 5 เดือน  

 
24 อา้งอิงตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ รวมสทิธิในการต่ออายสุญัญาเช่า และสญัญาเช่าทีค่าดวา่จะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเตมิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 
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หัวข้อ รายละเอียด 

อาคาร D ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จก่อนวันที่กองทรสัตค์าดว่าจะเข้าลงทุน โดย ณ วันที่กองทรสัตค์าดว่าจะเข้า

ลงทนุ25 อาคาร D จะมีอายปุระมาณ  3 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ั้งของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสตกิส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทนุ 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์WHART  

จะเข้าลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  25152 55 1103 นางนภาพร สรุเดชวิบลูย ์ 2-3-00.00 0-1-19.00 

2.  11595 801 33677 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 0-2-45.40 0-2-45.40 

3.  11596 802 33678 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 0-2-44.00 0-2-44.00 

4.  11597 803 33679 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 0-2-44.00 0-2-44.00 

5.  33561 52 1502 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 5-3-49.30 3-1-44.80 

6.  33562 48 15461 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 2-0-0 0-2-97.80 

7.  33563 47 73 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 10-0-00.00 0-0-51.00 

8.  33618 53 1503 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 5-3-29.80 2-3-55.00 

9.  33621 51 1501 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 5-3-70.00 3-2-28.50 

 
25 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
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ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์WHART  

จะเข้าลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

10.  33622 54 889 บริษัท พชัรกานดา จ ากดั 5-3-32.30 3-0-23.15 

11.  33617 56 1481 คณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์ 9-3-18.70 9-3-18.70 

12.  33619 57 1482 คณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์ 6-3-98.30 6-3-98.30 

13.  33620 368 1103 คณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์ 9-2-28.00 0-1-96.30 

รวม 66–1-59.80 33–0-65.95 

 

(2) โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี ตั้งอยู่ทีต่ าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน26  

 
26 โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรีท่ีก่องทรสัตจ์ะลงทนุในครัง้นีมี้พืน้ทีด่า้นหลงัทีเ่ป็นทีว่่างยงัไม่มีอาคารตัง้อยู่ ซ่ึงมีเนือ้ทีโ่ดยประมาณ 5,604 ตารางเมตร ปัจจุบนั บริษัท ซิกโนด ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ช่าพืน้ที่
โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ทัง้หมดซ่ึงครอบคลุมพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าวดว้ย บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีแผนทีจ่ะเพิ่มพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว โดยจะขอให ้WHA ปลูกสรา้ง
อาคารคลงัสินคา้ลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว ซ่ึงอาจเชื่อมต่อกบัอาคารคลงัสนิคา้ปัจจุบนั และใหเ้ช่าแก่บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อย่างไรก็ดี บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัมิไดด้ าเนินการ
ขอใหเ้พิ่มพืน้ทีค่ลงัสินคา้ลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าวแต่อย่างใด ทรพัย์สินในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทนุครัง้นีจึ้งยงัไม่มีคลงัสนิคา้บนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว ดว้ยเหตุดงักล่าว เมื่อกองทรสัต์ 
WHART ไดล้งทุนในทรพัย์สนิในโครงการ ดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่นีแ้ลว้ WHA จะขอให ้WHA มีสิทธิทีจ่ะปลูกสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ โรงงาน และ/หรือ ส านกังานลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว เพือ่ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงพืน้ที่
ดา้นหลงัในเวลานัน้ โดยอาคารทีป่ลูกสรา้งลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าวสามารถเชือ่มต่อกบัอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานปัจจุบนั และ ไม่เก็บค่าตอบแทนใด ๆ จาก WHA 
ในกรณีที ่WHA ไดป้ลูกสรา้งอาคารลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัแลว้  กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA ใหแ้ก่สิทธิแก่กองทรสัต์ WHART ทีจ่ะลงทุนในอาคารดงักล่าวในเวลาใด ๆ และก่อนบุคคลอื่น เพือ่ใหก้องทรสัต์ WHART ไดมี้
โอกาสลงทนุในทรพัย์สนิเพิ่มเตมิทีจ่ะก่อรายไดแ้ก่กองทรสัต ์WHART โดยรายละเอียดและเงือ่นไขการลงทนุจะเป็นไปตามทีก่องทรสัต ์WHART และ WHA ตกลงร่วมกนั ในกรณีทีก่ารลงทนุดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมตจิากผูถ้ือหน่วยทรสัตก์่อนการลงทนุ 
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2.1 สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22009) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 62.80 ตารางวา27 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART 
คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม28 พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 
  

2.2 สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,151.00 ตารางเมตร และ
ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ  อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม29 พรอ้มค ามั่น
ของ WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

 
2.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องท่ีดินและอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังาน

ของโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรีน่ี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถงึสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

1) สญัญาเช่าทรพัยสิ์น (ที่ดิน อาคารโรงงาน คลงัสินคา้และส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารโรงงานคลงัสินคา้และส านกังาน 
พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
3) สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 
4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนนัน้ใหเ้ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

 
27 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
28 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
29 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี 

หัวข้อ รายละเอียด 

เจ้าของทีด่ิน WHA 

เจ้าของอาคาร WHA 

ทีต่ั้ง ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

โฉนดทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขที่ 22009 

เนือ้ทีด่ิน เนือ้ที่ที่ดินที่เช่าโดยประมาณ 13 ไร ่1 งาน 62.80 ตารางวา30 

พืน้ทีเ่ช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,151.00 ตารางเมตร 

อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย  

(ณ  วั นที่  31 มีนาคม 

2565) 

(1) พืน้ท่ีอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังาน มีผูเ้ช่ารอ้ยละ 100  

(2) ในปัจจุบนั แมพ้ืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ มีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แลว้  แต่

อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวน

พืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารโรงงาน 

คลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

อายุอาคาร  

(ณ วันที่  1 มกราคม 

2566) 

อายอุาคาร ประมาณ 1 ปี 6 เดือน 

 
30 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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ตารางสรุปรายละเอียดของทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ั้งของโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ีทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์WHART จะ

เข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 22009 5010 6747 WHA  13-1-62.8 13-1-62.8 

รวม 13-1-62.8 13-1-62.8 

 

(3) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 ตั้งอยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน31 

3.1 สิทธิการเชา่ชว่งทอดที่หน่ึงในบางส่วนของที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36107) โดยมเีนือ้ที่แบ่งเชา่ชว่งโดยประมาณ 28 ไร ่3 งาน 29.40 ตารางวา32 มีก าหนดระยะเวลาการเชา่
สิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเตมิ33 

 
31 กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุในโครงการดบับลวิเอชเอ เมกกะ โลจิสตกิส ์เซ็นเตอร์ เทพารกัษ์ กม.21 ภายใตเ้งือ่นไขว่าในกรณีที ่WHAVH ไม่ปฏิบตัติามสญัญาเช่าหลกั บริษัท สวุรรณภมิูไพศาล จ ากดั (ในฐานะเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี)้ ตกลงจะยงัไม่แสดงเจตนาการเลิกสญัญาเช่าหลกัไปยงั WHAVH แต่จะแจง้ให ้WHAVH และกองทรสัต ์WHART ทราบถึงเหตผุดิสญัญาเพือ่ใหก้องทรสัต ์WHART 
มีสทิธิเขา้แกไ้ขเหตผุดิสญัญาดงักลา่ว หรือบอกกล่าวรบัโอนสทิธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่ง บริษัท สวุรรณภูมิไพศาล จ ากดั และ WHAVH) เฉพาะส่วนทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี ้ตาม
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Partial Step-in) และเขา้แกไ้ขการผดิสญัญาเชา่หลกัอนัเกิดจาก WHAVH แทน 
32 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
33 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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3.2 สิทธิการเชา่ในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 จ านวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร J34 และ I 35) ขนาดพืน้ท่ีเชา่
อาคารรวมประมาณ 30,311.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มกี าหนดระยะเวลาการเชา่สิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม36 

3.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของ
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 

ในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 นี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้ รวมถึงสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากบรษิัท สวุรรณภมูิไพศาล จ ากดั ในโฉนดเลขที่ 36107)  

2) สญัญาเช่าอาคาร กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าท่ีดินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บรษิัท สุวรรณภมูิไพศาล จ ากดั (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

 
34อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้WHAVH จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักลา่วใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัที่

กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
35 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
36 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนนัน้ใหเ้ป็นไปตามแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 

หัวข้อ รายละเอียด 

เจ้าของทีด่ิน บรษิัท สวุรรณภมูิไพศาล จ ากดั 

ผู้เช่าทีด่นิ WHAVH (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 36107) 

เจ้าของอาคาร WHAVH 

ทีต่ั้ง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

โฉนดทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขที่ 36107 

เนือ้ทีด่ิน เนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 28 ไร ่3 งาน 29.40 ตารางวา37  

พืน้ทีเ่ช่า พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 30,311.00 ตารางเมตร 

อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย  

 

(1) พืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน มีผูเ้ช่ารอ้ยละ 30.5938 

(2) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็ม

จ านวนพืน้ที่ และหาก ณ วนัที่กองทรสัต์ WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวน

พืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ท่ี

อาคารคลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วง

 
37 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
38 อา้งอิงตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565  
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หัวข้อ รายละเอียด 

ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของ

ทรพัยสิ์น) ต่อไป  

อายุอาคาร  

(ณ วันที่  1 มกราคม 

2566) 

อาคาร I ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ก่อนวนัท่ีกองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุ โดย ณ วนัท่ีกองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุ39 

อาคาร I จะมีอายปุระมาณ  3 เดือน 

อายอุาคาร J ประมาณ 9 เดือน  

ตารางสรุปรายละเอียดของทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ั้งของโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 ทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทุน  

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์WHART 

จะเข้าลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  36107 11 45975 บรษิัท สวุรรณภมูิไพศาล จ ากดั 134-3-07.30 28-3-29.40 

รวม 134-3-07.30 28-3-29.40 

 

  

 
39 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
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(4) โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ตั้งอยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน40 

4.1 สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21940, 21942 และ 21943) โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่าช่วงโดยประมาณ 20 ไร่ 2 งาน 86.50 ตารางวา41 มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม42  

4.2 สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 จ านวน 5 หลงั (ไดแ้ก่ 
อาคาร J, K, L, M และ N) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 19,796.00 ตารางเมตร และส่ิงปลูกสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม43   

4.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังาน
ของโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพเีอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 นี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้
รวมถงึสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 
40 กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ภายใตเ้งือ่นไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณ์ทิพย์ (ในฐานะ
เจา้ของกรรมสิทธิใ์นทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากดั) (ในฐานะผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิดงักล่าวจากเจา้ของกรรมสทิธิ์ในทีด่นิ
ดงักล่าว) ตกลงสละสทิธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสทิธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ทอ็ปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั และระหว่างหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณ์ทพิย์ และบริษัท เคพี
เอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงทีด่ินทอดทีห่นึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนทีด่นิทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART 
ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีทีบ่ริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 
41 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
42 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
43 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงจากบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั)   

2) สญัญาเช่าอาคาร กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และ ส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั (ซึ่ง

เป็นผูม้ีสิทธิการเช่าในท่ีดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินในโครงการดงักล่าว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุนัน้
ใหเ้ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8  

รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

หัวข้อ รายละเอียด 

เจ้าของทีด่ิน บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั (โฉนดเลขที่ 5731, 21942 และ 21943) 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย ์(โฉนดเลขที่ 21940) 

ผู้เช่าทีด่นิ KPN Land (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 5731และ 21943 และเช่าบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 21942 จากท็อปวิว บิสซเินส จ ากดั และเชา่ที่ดินโฉนด
เลขที่ 21940 จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย)์ 

ผู้เช่าช่วงทีด่นิ WHA KPN Alliance (เช่าช่วงที่ดินโฉนดเลขที่ 5731, 21940 และ 21943 และเช่าช่วงบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 21942 จาก KPN Land) 

เจ้าของอาคาร WHA KPN Alliance 

ทีต่ั้ง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

โฉนดทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5731, 21940, 21942 และ 21943 
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หัวข้อ รายละเอียด 

เนือ้ทีด่ิน เนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 20 ไร ่2 งาน 86.50 ตารางวา44 

พืน้ทีเ่ช่า พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 19,796.00 ตารางเมตร 

อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย  

 

(1) พืน้ท่ีอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังาน มีผูเ้ช่ารอ้ยละ 76.8345 

(2) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 

โปรเจค 2  ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ หาก ณ วันที่กองทรัสต ์WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และ

ส านกังานท่ียงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) 

ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่

กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์

WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

(3) ในกรณีที่มีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 

โปรเจค 2 ซึ่งมีผูเ้ช่า ณ วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแต่สัญญาเช่าที่เก่ียวขอ้งจะครบก าหนดอายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (“พืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสั้น”) ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่าหรืออยู่ใน

ระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance 

(ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ท่ีที่มีการเช่าระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนด

 
44 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
45 อา้งอิงตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ รวมสทิธิในการต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาเช่าทีค่าดวา่จะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเตมิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 
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หัวข้อ รายละเอียด 

อายุการเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไป

ตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 

อายุอาคาร  

(ณ วันที่  1 มกราคม 

2566) 

อายอุาคาร J ประมาณ 10 เดือน 

อายอุาคาร K ประมาณ 1 ปี 3 เดือน 

อายอุาคาร L ประมาณ 1 ปี 9 เดือน 

อายอุาคาร M ประมาณ 1 ปี 9 เดือน 

อายอุาคาร N ประมาณ 1 ปี 4 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ั้งของโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอน็ เมกกะ โลจิสตกิส ์เซน็เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ทีก่องทรัสต ์WHART จะ
เข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์

WHART จะเข้าลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  5731 337 33220 บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 13-3-20.90 7-0-91.80 

2.  21940 379 55 หา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย ์ 8-3-03.40 6-2-96.00 

3.  21942 334 57 บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 12-3-09.50 2-3-38.70 

4.  21943 339 116 บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั 38-1-26.60 3-3-60.00 

รวม 73–2-60.40 20-2-86.50 
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(5) โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 ตั้งอยู่ทีต่ าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน46 

5.1 สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 46632) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 68 ไร่ 2 งาน 42.60 ตารางวา47 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART 
คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม48 พรอ้มค ามั่นของ Central WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

5.2 สิทธิการเช่าในอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 จ านวน 3 หลงั (ไดแ้ก่อาคาร A, B 
และ C49) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 67,704.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม50 พรอ้มค ามั่นของ Central WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

5.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องท่ีดินและอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และ
ส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

 
46 ในการลงทนุในครัง้นี ้Central WHA Alliance ไดมี้เงือ่นไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียนภาระจ ายอมในบางส่วนของทีด่นิของกองทรสัต ์WHART ในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสตกิส ์เซ็นเตอร์ วงันอ้ย 63 
ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทุนซือ้ไวใ้นปี 2561 เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบัทีด่นิเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซ่ึงตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั และส าหรบัทีด่นิในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสตกิส ์เซ็นเตอร์ วงันอ้ย 
63 ที่กองทรัสต์จะลงทุนในครั้งนี ้โดยไม่มีค่าตอบแทน พร้อมกันนี ้Central WHA Alliance ได้ขอให้กองทรัสต์ WHART ยินยอมให้ Central WHA Alliance ใช้พืน้ที่บางส่วนในโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ  
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วงันอ้ย 63 ทีก่องทรสัต์จะลงทุนในครัง้นี ้เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบัทีด่ินของ Central WHA Alliance ซ่ึงตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั และโดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาทีก่องทรสัต์ 
WHART จะเขา้ท ากบั Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 
47 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
48 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
49 อาคาร C อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
50 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 นี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถงึสญัญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

1) สญัญาเช่าทรพัยสิ์น (ที่ดิน อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้และส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่น ๆ) กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร
ศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอื่น ๆ)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

3) สญัญาจ านองกบั Central WHA Alliance (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุนัน้ใหเ้ป็นไปตามแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8  

รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 

หัวข้อ รายละเอียด 

เจ้าของทีด่ิน Central WHA Alliance 

เจ้าของอาคาร Central WHA Alliance 

ทีต่ั้ง ต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

โฉนดทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขที่ 46632 

เนือ้ทีด่ิน เนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 68 ไร ่2 งาน 42.60 ตารางวา51 

 
51 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พืน้ทีเ่ช่า พืน้ท่ีเช่าอาคารประมาณ 67,704.00 ตารางเมตร 

อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย  

 

(1) พืน้ท่ีอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังาน มีผูเ้ช่ารอ้ยละ 100.0052 

(2) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เซน็ทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงัน้อย 63 

ยงัมีผูเ้ช่าไมค่รบเตม็จ านวนพืน้ท่ี หาก ณ วนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และ

ส านกังานท่ียงัมีผูเ้ชา่ไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ Central WHA Alliance (ซึง่เป็นเจา้ของ

ทรพัยสิ์น) ช าระคา่เช่าใหแ้กก่องทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ท่ีอาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัไม่มีผูเ้ชา่ เป็นระยะเวลา 

3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ

ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

อายุอาคาร  

(ณ วันที่  1 มกราคม 

2566) 

อายอุาคาร A ประมาณ 2 ปี  

อายอุาคาร B ประมาณ 1 ปี 9 เดือน 

อาคาร C ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จก่อนวันที่กองทรสัตค์าดว่าจะเข้าลงทุน โดย ณ วันที่กองทรสัตค์าดว่าจะเข้า

ลงทนุ53 อาคาร C จะมีอายปุระมาณ  3 เดือน 

 

  

 
52 อา้งอิงตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเตมิ 

53 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
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ตารางสรุปรายละเอียดของทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ั้งของโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสตกิส ์เซน็เตอร ์วังน้อย 63 ทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทนุ 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เจ้าของกรรมสิทธิ ์

เนือ้ทีด่นิทัง้หมดของ 

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ทีด่นิทีก่องทรัสต ์

WHART จะเข้าลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  4663254 298 4756 Central WHA Alliance 144-2-21 68-2- 42.6 

รวม 144-2-21 68-2- 42.6 

 
3. รายละเอียดการเช่าทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม  

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม มีรายละเอียดสัดส่วนการเช่าอาคารของผูเ้ช่าต่อพืน้ที่เช่าทั้งหมด อัตราการเช่าพืน้ที่โดยเฉล่ีย วันสิ ้นสุดของสัญญาเช่าและอายุคงเหลือโดยประมาณของ

สญัญาเช่าของผูเ้ช่าแต่ละโครงการ ณ วนัท่ีที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม55 ดงันี ้

  

 
54 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัแบ่งโฉนด 

55 กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิ ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
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1. พืน้ท่ีอาคาร 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต ์WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทนุ 

(รวมสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่า) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ วันที่
กองทรัสต ์WHART คาดว่า

จะเข้าลงทนุ*1   

1.  โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 
อาคาร B บรษิัท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ จ ากดั 9,814.00  6.14 100.00 31 ธันวาคม 2565*2  -*3 

อาคาร C1 บรษิัท อินโคซอรส์ จ ากดั 5,006.00 3.13 100.00 31 มกราคม 2568 2 ปี 1 เดือน 

อาคาร C2 บรษิัท อินโคซอรส์ จ ากดั 4,839.00 3.03 100.00 31 มกราคม 2568 2 ปี 1 เดือน 

อาคาร D1*4 
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและอยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อเขา้ท าสญัญากบับรษิัท จซิทกิซ ์จ ากดั*5 

6,217.00 3.89 
100.00 

31 ตลุาคม 2570 4 ปี 10 เดือน 

อาคาร D2*4 
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและอยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อเขา้ท าสญัญากบับรษิัท จซิทกิซ ์จ ากดั*5 

4,277.00 2.67 - 31 ตลุาคม 2570 4 ปี 

อาคาร D3*4 อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า 3,848.00 2.41 - - - 
 รวมพืน้ทีเ่ช่า 34,001.00 21.26 76.10 - - 

2.  โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี 
อาคาร บรษิัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) 8,151.00 5.10 100.00 15 กนัยายน 2574 8 ปี 8 เดือน 15 วนั 

  รวมพืน้ทีเ่ช่า 8,151.00 5.10 100.00 - - 
3.  โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 

อาคาร I*4 อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า 21,039.00 13.15 - - - 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต ์WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทนุ 

(รวมสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่า) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ วันที่
กองทรัสต ์WHART คาดว่า

จะเข้าลงทนุ*1   

อาคาร J1 บรษิัท เคอรี่ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 5,070.00  3.17 100.00 31 มีนาคม 2568 2 ปี 3 เดือน 

อาคาร J2 บรษิัท เคอรี่ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 4,202.00 2.63 100.00 31 มีนาคม 2568 2 ปี 3 เดือน 

 รวมพืน้ทีเ่ช่า 30,311,00 18.95 30.59 - - 
4.  โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

อาคาร J อยู่ระหว่างหาผูเ้ช่า 4,586.00 2.87 - - - 

อาคาร K1 บรษิัท ชารม์มิ่งเวิลด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 2,032.00 1.27 100.00 31 มกราคม 2569  3 ปี 1 เดือน*6   

อาคาร K2 บรษิัท ชารม์มิ่งเวิลด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 871.00 0.54 100.00 31 มกราคม 2569  3 ปี 1 เดือน*6   

อาคาร L อยู่ระหว่างหาผูเ้ช่า 2,851.00 1.78 - - - 

อาคาร M บรษิัท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ จ ากดั 2,851.00 1.78 100.00 31 ธันวาคม 2565 -*7 

อาคาร N บรษิัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6,605.00 4.13 100.00 31 ธันวาคม 2567 2 ปี*8 

 รวมพืน้ทีเ่ช่า 19,796.00 12.38 62.43 - - 
5.  โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 

อาคาร A/B บรษิัท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ ากดั 40,186.00 25.12 100.00 30 มิถนุายน 2574 8 ปี 6 เดือน*9 

อาคาร C*4 
อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง และอยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อเขา้ท าสญัญากบับรษิัท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ ากดั

 

*10   

27,518.00 
17.20 100.00 

31 กรกฎาคม 2575 9 ปี 7 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต ์WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทนุ 

(รวมสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่า) 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ วันที่
กองทรัสต ์WHART คาดว่า

จะเข้าลงทนุ*1   

 รวมพืน้ทีเ่ช่า 67,704.00 42.32 100.00 - - 

 
รวมพืน้ทีเ่ช่าทุกโครงการ 159,963 100 77.12 - - 

หมายเหตุ *1  ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ กองทรสัต์ WHART จะไดร้บัรายได ้ ค่าเช่าและบริการ และเงินประกนัการเช่าและการบริการจาก WHA หรือ WHAVH หรือ Central WHA Alliance หรือ WHA KPN Alliance 
(แลว้แต่โครงการ) โดย WHA, WHAVH, Central WHA Alliance หรือ WHA KPN Alliance (แลว้แต่โครงการ) จะช าระเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนพืน้ที่เช่าที่ไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART เขา้ลงทนุ รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง และ/หรือ ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งตามเงือ่นไขในสญัญาตกลงกระท าการ 

*2  สญัญาเช่าฉบบัดงักล่าวจะครบก าหนดอายกุ่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุในสนิทรพัย์เพิ่มเตมิ (ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) ทัง้นี ้ปัจจุบนั เจา้ของทรพัย์สนิอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่าราย
ใหม่ และ/หรือ การเจรจาต่ออายสุญัญากบัผูเ้ช่ารายเดมิ  

 *3  ผูเ้ช่ารายบริษัท เซ็นทรลั เจด ีคอมเมิร์ซ จ ากดัมีสทิธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 1 ปี 
*4  อาคารดงักล่าวอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่8 (กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 
มกราคม 2566) 

*5  อา้งอิงถึงร่างสญัญาเช่าพืน้ที ่ (อาคาร D1 และ D2) และร่างสญัญาบริการ (อาคาร D1 และ D2) ทัง้นี ้ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาเพือ่เขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัลูกคา้ทีส่นใจเช่ารายดงักล่าวโดย
คาดว่าจะลงนามสญัญาก่อนวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ (รายละเอียดตามทีป่รากฏในตารางขัน้ตน้อาจเปลีย่นแปลงไปตามผลแห่งการเจรจาได)้ 

 *7  ผูเ้ช่ารายบริษัท เซ็นทรลั เจด ีคอมเมิร์ซ จ ากดัมีสทิธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 1 ปี 
 *8  ผูเ้ช่ารายบริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัมีสทิธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 3 ปี 
 *9  ผูเ้ช่ารายบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดัมีสทิธิต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 10 ปี 

*10  อา้งอิงถึงร่างสญัญาแบ่งเช่าทีด่นิพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง (อาคาร ซี) และสญัญาบริการ (อาคาร ซี) ทัง้นี ้ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาเพือ่เขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัลูกคา้ทีส่นใจเช่ารายดงักล่าวโดย
คาดว่าจะลงนามสญัญาก่อนวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ (รายละเอียดตามทีป่รากฏในตารางขัน้ตน้อาจเปลีย่นแปลงไปตามผลแห่งการเจรจาได)้ 
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4. ประมาณการรายได้ทีค่าดว่ากองทรัสต ์WHART จะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายไดท้ี่คาดว่ากองทรัสต ์WHART จะไดร้ับในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ไดจ้่ายช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายไดส้ าหรบัปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2566 – 
31 ธันวาคม 2566 ดงันี ้

 
ทรัพยส์ิน 
ทีม่ีอยู่เดิม 

ทรัพยส์ิน 
หลังการลงทุน 

เพ่ิมเติมคร้ังที่ 8 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 3,214.38 3,522.07 

รายไดอ้ื่น 0.81 0.88 

รวมรายได้ 3,215.19 3,522.95 

   

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ (88.00) (98.07) 

ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย ์ 3,127.19 3,424.88 

   
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทรสัต ์ (174.85) (185.23) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการแปลงสภาพตดัจ่าย (45.21) (45.21) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตส์  าหรบัการลงทุนในทรพัยส์ิน 
เพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

- (35.38) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (331.03) (360.63) 

ก าไรสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน 2,576.10 2,798.43 

   
 (หกัออก) รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการท่ีมิไดร้บัช าระเป็นเงินสดจริง (19.14) (55.01) 
บวกกลบั  ดอกเบีย้คา้งจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ 5.12 9.55 
เงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน 2,562.08 2,752.97 

   
บวกกลบั  สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายค่าใชจ้่าย 
 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการแปลงสภาพ 

45.21 45.21 

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย 
 หน่วยทรสัตส์  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

- 35.38 

บวกกลบั  ภาษีมลูค่าเพิ่มรอขอคืน - 25.63 
หกัออก    การช าระคืนเงินตน้เงินกูย้ืม (0.90) (0.90) 

หกัออก    การช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (42.38) (44.50) 

เงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน 2,564.01 2,813.79 

   

ประมาณอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุ (รอ้ยละ)  93.50 93.50 

ประมาณการเงินสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ 
เงินลดทุน 

2,397.35 2,630.89 
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ทรัพยส์ิน 
ทีม่ีอยู่เดิม 

ทรัพยส์ิน 
หลังการลงทุน 

เพ่ิมเติมคร้ังที่ 8 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
 

ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน   
- ประโยชนต์อบแทน 2,397.35 2,630.89 
- เงินลดทนุ - - 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน 2,397.35 2,630.89 

   
จ านวนหน่วยทรสัต ์(ลา้นหน่วย) 1 3,065.40 3,280.13 
ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)   
- ประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.78 0.80 
- เงินลดทนุต่อหน่วย - - 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.78 0.80 

   
หมายเหตุ 
1 จ านวนหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการค านวณเท่านั้น จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะออกและเสนอขายสุดท้าย  

อาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่ประมาณการนี ้ 
 
  



 

 

- 32 - 

5. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินทรพัย์สิน ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึ่งกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม
ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 

  

ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง ในทีด่ินทีต่ั้งโครงการ 

สิทธิการเช่าในท่ีดินที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุ 
สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุ 
รวม 

82 ไร ่0 งาน 5.40 ตารางวา 
82 ไร ่2 งาน 81.85 ตารางวา 
164 ไร ่2 งาน 87.25 ตารางวา 

ลกัษณะการลงทนุของกองทรสัต ์WHART  

- โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-
ตราด กม.23 โปรเจค 3 

เช่าช่วงในท่ีดิน และเช่าอาคารจาก WHA 

- โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี เช่าที่ดิน และเช่าอาคารจาก WHA 

- โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ 
กม.21 

เช่าช่วงในท่ีดิน และเช่าอาคารจาก WHAVH  

- โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

เช่าช่วงในที่ดิน และเช่าอาคารจาก WHA KPN 
Alliance 

- โครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
วงันอ้ย 63 

เ ช่ าที่ ดิ น  และ เช่ าอาคารจาก  Central WHA 
Alliance 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยประมาณ (ตารางเมตร) 
- อาคาร 184,329.00 
ราคาประเมินทรัพยส์ินรวมเฉพาะส่วนทีก่องทรัสต ์WHARTจะลงทุน*1 (บาท) 
ราคาประเมินโดยบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง แวลูเอชั่น จ ากัด 3,714,400,000 
ราคาประเมินโดยบริษัท เซ้าทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 3,683,000,000 
มูลค่าสูงสุดทีก่องทรัสต ์WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่
เกิน  (บาท) 

4,050,860,000 
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5.1 มูลค่าอสังหาริมทรัพยจ์ากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน (บาท) 

บริษัท เอเชี่ยน 

เอ็นจิเนียร่ิง แวลู

เอชั่น จ ากดั 

บริษัท เซ้าทอ์ีส 

เอเซีย อนิเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั 

มูลค่าราคา

ประเมินต ่าสุด 

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 
752,600,000 753,000,000 752,600,000 

โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี  285,300,000 283,000,000 283,000,000 

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 

664,700,000 647,000,000 647,000,000 

โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ 

โลจิสตกิส ์เซน็เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 

โปรเจค 2 

377,000,000 377,000,000 377,000,000 

โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ 

โลจิสตกิส ์เซน็เตอร ์วังน้อย 63 
1,634,800,000 1,623,000,000  1,623,000,000  

รวม 3,714,400,000 3,683,000,000 3,682,600,000 
 
หมายเหตุ  *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จ ากัดตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ 

ส าหรับทัง้ 5 โครงการ ฉบับลงวนัที่ 30 เมษายน 2565 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทุน
เพิ่มเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 

  *2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท เซา้ท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดัตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ 
ส าหรับทัง้ 5 โครงการ ฉบับลงวนัที่ 30 เมษายน 2565  (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเขา้ลงทุน
เพิ่มเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
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6. สรุปข้อมูลทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์WHART ลงทุนอยู่เดิม 

ในปัจจุบนักองทรสัต ์WHART มีทรพัยสิ์นหลกัจ านวน 34 โครงการ มีพืน้ที่เช่าอาคาร 1,583,718.80 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคารวม 450,777.29 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ 
32,650.19 ตารางเมตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์ีอตัราการเช่าเฉล่ียรอ้ยละ 92.00 โดยมีรายละเอียดทรพัยสิ์นและลกัษณะการเขา้ลงทนุของกองทรสัต ์WHART ดงันี ้ 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

1 
ลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 
ลงทนุครัง้
แรก 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
ลาดกระบงั ดี.ซี. 

35,092.97 38139 
ต าบลคลองสามประเวศ 
อ าเภอลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

35 0 0 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

2 
บางนา-ตราด กม.

18 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ลงทนุครัง้
แรก 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.18 

72,179.48 
666, และ 

38919 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี (บางพลีใหญ่) 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

74 2 67 สิทธิการเชา่ 23,976.30 - 

3 
บางนา-ตราด กม.

23 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ลงทนุครัง้
แรก 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23 โปร

เจค 1 

60,306.00 
5533, 5534, 
8504, และ 

18265 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางพลี (บางพลีใหญ่) 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

65 0 21.9 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
50,641.04 - 

4 
ชลหารพิจิตร กม.4 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 1 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหารพิจิตร กม.4 
80,745.55 110571 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

81 0 15.9 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
68,384.20 - 
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ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

5 
วงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
เพิ่มทนุครัง้

ที่ 1 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

วงันอ้ย 61 
61,434.00 

28892, 
28895, และ 

28896 

ต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวงั
นอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
69 0 16 สิทธิการเชา่ 26,472.05 - 

6 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 
สระบรุี จงัหวดั

สระบรุ ี

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 1 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
ฮิตาชิ สระบรุี / ดบับลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น

เตอร ์สระบรุ ี

32,986.00 
50692, และ 

50693 

ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอหนองแค จงัหวดั

สระบรุี 
34 3 12 

กรรมสิทธ์ิถือครองโดย
สมบรูณ ์

- - 

7 
ชลหารพิจิตร กม.5 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 2 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหารพิจิตร กม.5 
62.949.25 129645 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

66 2 85 สิทธิการเชา่ 50,143.60 2,378.90 



 

 

- 36 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

8 
ลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 
เพิ่มทนุครัง้

ที่ 2 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ลาดกระบงั 
95,110.00 

1482, 42151, 
42152, 
42153, 
42154, 
44285, 
44286, 
42287, 

45003, และ 
45005 

แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

99 1 51 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
59,986.30 1,350.00 

9 
เมืองชลบรุี จงัหวดั

ชลบรุ ี

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการคาโอ อมตะ ดี.ซี. 42,310.44 

5893, 5894, 
5914, 

119813, 
147436, และ 

147437 

ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอ
เมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุ ี

46 3 81 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

10 
บางนา-ตราด กม.

20 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการดีเคเอสเอช คอนซู
เมอร ์กู๊ดส ์/ ดบับลิวเอชเอ  

อินทนนท ์
73,022.44 

2813, 9025, 
9026, 36752, 

36753, 
36754, 

ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ 
อ าเภอบางเสาธง (บาง
พลี) จงัหวดัสมทุรปราการ 

83 0 81 สิทธิการเชา่ - - 



 

 

- 37 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

33043, 
33044, 

33045, 33046 

11 
นิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการดีเคเอสเอช คอนซู
เมอร ์กู๊ดส ์บางปะอิน 

36,000.00 
35483, 35484 
และ 35485 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะ
อิน ต าบลคลองจกิ อ าเภอ
บางปะอิน (พระราชวงั) 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

30 2 53 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

12 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้จงัหวดั

ระยอง 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการดบับลิวเอชเอ  
ดคูาติ 

20,285.00 
20261, 

22336, 22337 
และ 23081 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ 
ซิตี ้ต  าบลมาบยางพร 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

27 1 53.4 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

13 
บางนา-ตราด กม.

20 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการศรีเพชร ดี.ซี. 52,706.84 

813, 23070, 
29158, 

29325, และ 
31292 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี (บางพลีใหญ่) 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

47 0 66 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

14 
เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการดบับลิวเอชเอ ดี
เอสจีที ดิสทริบิวชั่น เซ็น

เตอร ์สระบรุ ี
55,372.40 

1111, 1113, 
21772 และ 

36396 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมดบับลิวเอช
เอ สระบรุี  ต าบลหนอง
ปลาหมอ และต าบลบวั

48 0 26.5 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 



 

 

- 38 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

สระบรุี จงัหวดั
สระบรุ ี

ลอย  อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรุี 

15 
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรุ ี

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

พานทอง ชลบรุี 
38,577.00 

18140, 
18141, 

21706, 2368 
และ 36035 

ต าบลพานทองหนอง
กะขะ อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบรุ ี
39 0 18 

กรรมสิทธ์ิถือครองโดย
สมบรูณ ์

- - 

16 
บางนา-ตราด กม.

19 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ทรพัยสิ์นท่ี
รบัโอนจาก
กองทนุรวม 

WHAPF 
และลงทนุ
เพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.19 

68,901.95 

689 
(บางส่วน), 

694 
(บางส่วน), 
และ 6415 
(บางส่วน) 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

71 0 5.5 สิทธิการเชา่ - 2,597.00 

17 
ชลหารพิจิตร กม.3 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ลงทนุ
เพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหารพิจิตร กม.3  
โปรเจค 1 

47,221.00 
106329 
(บางส่วน), 
และ 140154 

ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

50 1 47.4 สิทธิการเชา่ 37,303.80 2,340.00 



 

 

- 39 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

18 
อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธาน ี

ลงทนุ
เพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ล  าลกูกา 
8,045.64 1346 

ต าบลล าลกูกา อ าเภอล า
ลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

12 2 52 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
3,971.00 4,124.00 

19 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้จงัหวดั

ระยอง 

ลงทนุ
เพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
แฟคทอรี่ ระยอง 

15,568.79 
34269, และ 

39798 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
ซิตี ้ระยอง ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

25 3 32.4 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

20 
อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

พระราม 2 กม.35 
14,084.00 

134435 
(บางส่วน) 

ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอ
เมืองสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร 
17 0 15 สิทธิการเชา่ 9,100.00 4,858.00 

21 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 
สระบรุี จงัหวดั

สระบรุ ี

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 3 

โครงการดีเอสจีที สระบรุี 16,620.00 36360 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมดบับลิวเอช
เอ สระบรุี  ต าบลบวัลอย  
อ าเภอหนองแค จงัหวดั

สระบรุี 

15 0 0 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- 8,964.00 

22 
วงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
เพิ่มทนุครัง้

ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

86,223.61 
30434, 45496 
และ 45497 

ต าบลบ่อตาโล่และต าบล
ล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

96 1 44 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 



 

 

- 40 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

23 
บางนา-ตราด กม.

23 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 3 

โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพี
เอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 2 (อาคาร A,B) 

39,607.00 

5731 
(บางส่วน), 

21943 
(บางส่วน), 

21944 
(บางส่วน) และ 

21946 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

43 2 54.5 สิทธิการเชา่ 26,112 - 

24 
นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 

ชลบรุ ี

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 4 

โครงการดบับลิวเอชเอ  
ดีทีเอส แดรค็เซิลไมเออร ์ 

ออโทโมทีฟ ซีส 
5,431.00 52853 

ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบรุ ี

6 0 77.4 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

25 
นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ อีส
เทิรน์ซีบอรด์ 1 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 4 

โครงการดบับลิวเอชเอ  
โรคคลิ่ง แฟคทอรี่ 

9,977.00 198090 
ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี

12 1 97.8 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- - 

26 
ชลหารพิจิตร กม.3 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 4 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหารพิจิตร กม.3  
(ยนิูลีเวอร)์ 

16,152.44 
106329 
(บางส่วน) 

ต าบลบางบางปลา 
อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 
21 0 64.80 สิทธิการเชา่ 10,000.00 2,983.29 



 

 

- 41 - 

ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

27 
ชลหารพิจิตร กม.3 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 4 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหารพิจิตร กม.3  
โปรเจค 2 

73,049.00 
30897, และ 

28088 

ต าบลบางบางปลา 
อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 
75 2 8.80 

กรรมสิทธ์ิถือครองโดย
สมบรูณ ์

61,482.00 - 

28 
บางนา-ตราด กม.

23 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 4 

โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพี
เอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 2 (อาคาร C,E,H) 

50,628.00 

21941, 
21942, 
21943, 

21944, 21945 
และ 22993 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

56 2 47.4 สิทธิการเชา่ - - 

29 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ี

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 5 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ 
แหลมฉบงั โปรเจค 1 

19,599.00 64059 
ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี

21 1 70.5 
กรรมสิทธ์ิถือครองโดย

สมบรูณ ์
- 3,055 

30 
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ี

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 5 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ 

โปรเจค 2 
44,783.00 93110 

ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ี

50 0 0 สิทธิการเชา่ - - 

31 
บางนา-ตราด กม.

23 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 5 

โครงการดบับลิวเอชเอ-เคพี
เอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 2 (อาคาร D,I,F,G) 

64,407.00 

5731, 
21940, 
21941, 
21942, 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

44 0 91.80 สิทธิการเชา่ - - 
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ล าดับ ท าเลทีต่ั้ง 
รอบการ
เข้าลงทุน 

ชื่อโครงการ 
พืน้ทีเ่ช่า* โฉนดทีด่ิน 

เนือ้ทีด่นิตามเอกสาร
สิทธิ ์ ลักษณะการเข้า

ลงทนุ 

พืน้ที่
หลังคา 

พืน้ทีล่าน
จอดรถ 

(ตร.ม.) เลขทีโ่ฉนด ทีต่ั้ง ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ม.) (ตร.ม.) 

 21944, 
และ 21945 

32 
วงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
เพิ่มทนุครัง้

ที่ 6 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

วงันอ้ย 62 
24,164.00 

28893, 
28894s 

ต าบลบ่อตาโล่ 
อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

26 3 18 สิทธิการเชา่ 23,205.00 - 

33 
บางนา-ตราด กม.

23 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 6 

โครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23  

โปรเจค 3 

30,040.00 

33561, 
33563, 
33618,  
33620, 
33621, 
33622, 

และ 33623 

ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

31 1 37 สิทธิการเชา่ - - 

34 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เพิ่มทนุครัง้
ที่ 6 

โครงการดบับลิวเอชเอ  
อีคอมเมิรซ์ ปารค์ 

130,139.00 43855 
ต าบลบางสมคัร อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
137 2 91.4 สิทธิการเชา่ - - 

 
รวมทรัพยส์ินที่
ลงทนุทัง้หมด 

  1,583,718.80   1,633 2 3.4  450,777.29 32,650.19 

หมายเหต:ุ พืน้ทีท่ีร่ะบตุามสญัญาเช่าและบริการ
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7. สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่า 

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHARTลงทุนอยู่เดิม และทรพัยสิ์นที่กองทรัสต ์WHARTจะลงทุนเพิ่มเติมจ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจผูเ้ช่า และอายคุงเหลือของสญัญาเช่า เป็นดงัต่อไปนี ้ 

ตารางแสดงพืน้ทีเ่ช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่าคิดเทยีบพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 
(ร้อยละ) 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHARTลงทุนอยู่เดิม*1 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHART จะลงทุน

เพิ่มเติม*2 
รวม 

ผูใ้หบ้รกิารโลจิสติกส ์(3PLs) 37.24 13.81 35.09 

ผูผ้ลิตสินคา้อปุโภคบรโิภคที่ใช้
แลว้หมดไปอยา่งรวดเรว็ 
(FMCG) 

21.35 - 19.39 

ผูป้ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) 

14.23 9.73 13.82 

ผูผ้ลิตและโรงงานอตุสาหกรรม 
(Manufacturer) 

9.45 5.10 9.05 

ผูป้ระกอบการวสัดกุ่อสรา้งและ
ตกแตง่ (Home Supplies) 

8.00 48.48 11.71 

ผูป้ระกอบการบรกิารศนูย์
ขอ้มลู (Data Center) 

0.76 - 0.69 

อื่นๆ (Others) 0.97 - 0.88 

Undertake 0.26 22.88 2.33 

Vacant 7.74 - 7.03 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

หมายเหตุ:  *1 ทรพัย์สินหลกัปัจจุบันของกองทรสัต์ WHART ค านวณจากสญัญาเช่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 
สดัส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ใหเ้ช่ารวมของทรพัย์สินที่กองทรสัต์ WHART ลงทุนอยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจา
กบัผูเ้ช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิน้สดุสญัญา 

*2 ทรพัย์สนิหลกัทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่8 ค านวณจากสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 (รวมสทิธิในการต่ออายุ
สญัญาเช่า) 
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ตารางแสดงพืน้ทีเ่ช่าอาคารและสัดส่วนการเช่าแยกตามอายุคงเหลอืของสัญญาเช่า 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่าคิดเทยีบพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 
(ร้อยละ) 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHARTลงทุนอยู่เดิม*1 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHART 

จะลงทุนเพิ่มเติม*2 
รวม*2*3 

ไม่เกิน 1 ปี 44.58 9.92 41.79 

มากกว่า 1 ถึง 3 ปี 24.10 20.15 23.78 

มากกว่า 3 ถึง 5 ปี 9.56 10.50 9.63 

มากกว่า 5 ปี 21.76 59.43 24.79 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ:  *1 ทรพัย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรสัต์ WHART ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA และ/หรือ บริษัทเจา้ของ

ทรพัย์สนิ ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารทีม่ีพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) จากขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 โดยค านวณอายคุงเหลือของสญัญาเช่านบัจากวนัที ่1 มกราคม 2566 
และไม่รวมอายุของสิทธิในการต่อสญัญาเช่าและภายใตส้มมติฐานว่าทรพัย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรสัต์ WHART ไม่มีการต่อ
อายสุญัญาเช่า หรือท าสญัญาเช่าใหม่ภายหลงัวนัที ่31 มีนาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 สดัส่วนพืน้ทีเ่ช่าคิดเทียบ
พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวมของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ WHART ลงทนุอยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจาของกองทรสัต์เมือ่ใกล้
สิน้สดุสญัญา  

*2 ทรพัย์สินหลกัที่กองทรสัต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA และ/หรือ 
บริษัทเจา้ของทรพัย์สิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มี
พืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 โดยไม่รวมอายขุองสทิธิในการต่อสญัญาเช่า 

*3 ทรพัย์สินหลกัปัจจุบันของกองทรัสต์ WHART ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA และ/หรือ บริษัทเจา้ของ
ทรพัย์สนิ ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารทีม่ีพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 โดยอา้งอิงจากขอ้มูลเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 โดยไม่รวม
อายุของสิทธิในการต่อสญัญาเช่า ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 สดัส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ใหเ้ช่ารวมของทรัพย์สินที่
กองทรสัต์ WHART ลงทนุอยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจาของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิน้สดุสญัญา      

      

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่าทีมี่พืน้ทีเ่ช่าสูงสุด 10 อนัดับแรก*1*2 

ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHARTลงทุนอยู่เดิม 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHART  

จะลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพยส์ินทัง้หมด
หลังจากทีก่องทรัสต ์
WHARTเข้าลงทนุ

เพิ่มเติม 

1 บริษัท ดีเคเอสเอช  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2 บริษัท อาลีบาบา สมารท์ 
ฮบั (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เซ็นทรลั เจดี 
คอมเมิรซ์ จ ากดั 

บริษัท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ ากดั 
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ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHARTลงทุนอยู่เดิม 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
WHART  

จะลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพยส์ินทัง้หมด
หลังจากทีก่องทรัสต ์
WHARTเข้าลงทนุ

เพิ่มเติม 

3 บริษัท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุ
จ ากดั 

บริษัท จิซทิกซ ์จ ากดั บริษัท อาลีบาบา สมารท์ ฮบั 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อินโคซอรส์ จ ากดั บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5 บริษัท เอสคอมเมิรซ์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เอสคอมเมิรซ์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์
(ประเทศไทย) 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัท ซีโน-แปซิฟิค 
เทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริษัท ซีโน-แปซิฟิค 
เทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

8 บริษัท คาโอ คอมเมอร์
เชียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ชารม์ม่ิงเวิลด ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

บริษัท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ 
จ ากดั 

9 บริษัท ฮอนดา้  
โลจิสติกส ์เอเซีย จ ากดั 

- บริษัท คาโอ คอมเมอรเ์ชียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

10 บริษัท เซ็นทรลั เจดี 
คอมเมิรซ์ จ ากดั 

- บริษัท ฮอนดา้  
โลจิสติกส ์เอเซีย จ ากดั 

สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่าจาก
ผู้เช่าทีมี่พืน้ทีเ่ช่า

สูงสุด 10 อนัดับแรก 
คิดเทยีบพืน้ทีเ่ช่ารวม 

(ร้อยละ) 

53.37 100.00 54.71 

 
หมายเหตุ *1 ทรพัย์สินหลกัปัจจุบนัของกองทรสัต์ WHART ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA และ/หรือ บริษัทเจา้ของทรพัย์สนิ 

ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้
เช่า) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 อาจมีพืน้ที่เช่าที่มีสญัญาเช่า พืน้ที่ Undertaking และพืน้ที่เช่าที่อยู่
ระหว่างจดัหาผูเ้ช่าแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิน้สดุสญัญา 

 *2 ทรพัย์สินหลกัที่กองทรสัต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA และ/หรือ บริษัท
เจา้ของทรพัย์สนิ ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารทีม่ีพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 โดยนบัรวมสทิธิในการต่ออายุสญัญาเช่า และผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าที่มีอยู่ และสญัญา
เช่าทีค่าดว่าจะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทนุเพิ่มเติม ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 
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8. นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย ์

ภายหลงัจากที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรสัต ์WHART จะด าเนินการ
รว่มกบั WHA ซึ่งกองทรสัต ์WHART จะแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในการก าหนดกลยทุธก์ารบรหิาร
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อใหเ้กิดผลดีที่สดุต่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART ลงทุน 
โดยมีรายละเอียดในเบือ้งตน้ดงันี ้

• สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้และผูเ้ช่า พรอ้มรบัฟังขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงทรพัยสิ์น  
และ/หรือ การใหบ้รกิาร เพื่อรกัษาระดบัคณุภาพใหส้งูสดุอยู่เสมอ 

• ประเมินและปรบัเปล่ียนอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้และสถานการณท์างการตลาดเมื่อตอ้ง
หาผูเ้ช่าใหม่ หรือต่ออายุสญัญาเช่ากับผูเ้ช่ารายเดิม เพื่อใหม้ีอตัราการเช่าสงูสดุ และเพื่อเพิ่มรายได้
ของกองทรสัต ์WHARTและมุ่งเนน้ในการใหบ้รกิารท่ีดี และมีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

• พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยพ์รอ้มทัง้ควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
โดยจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร  

• เพิ่มศกัยภาพของทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์WHART โดยการบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นใหอ้ยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับการใชง้าน ปรบัปรุงดูแลภาพลักษณข์องโครงการใหม้ีความทันสมยั และเหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอ 

• ประเมินระดบัการบรกิารเพื่อพฒันาศกัยภาพ และสรา้งโอกาสในการเพิ่มศกัยภาพของทรพัยสิ์นอย่าง
สม ่าเสมอ 

• การด าเนินการแกไ้ขหรือป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทรสัต ์WHART กับ WHA ใน
ฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นไปตามแนวทางเดิมที่ใชใ้นทรพัยสิ์นหลกัทัง้หมดของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยู่เดิม 
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สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของกองทรัสต ์
กับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (บคุคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต)์ 

 
1. การลงทุนในทรัพยส์ินหลักทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

1.1  วันทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต ์
WHART และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง และกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ กูเ้พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมแลว้
เสร็จ และคู่สัญญาไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์รียบรอ้ยแลว้ 

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: 1. บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ("WHA") และบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบั WHA 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จ ากัด (“WHAVH”) ซึ่งเป็น 
บรษิัทย่อยที่ WHA ถือหุน้ในบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

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

Alliance”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่  WHA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 
49.99 

4. บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ากดั (“WHA KPN Alliance”) 
ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทนุท่ี WHA ถือหุน้ในบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 64.97 

WHA, WHAVH, Central WHA Alliance และ WHA KPN Alliance รวมเรียกวา่ 
(“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ผู้มี สิทธิการเช่า         
และ/หรือ ผู้มี สิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดย WHA               
มีความสมัพนัธก์ับกองทรสัต ์WHART โดยเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท ดบับลิวเอชเอ 
เรียล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ คิดเป็นสัดส่วน   
ร ้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 
WHART รวมถึงเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART  

   
1.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต ์

 บริษัทเจ้าของทรัพยสิ์นมีส่วนไดเ้สียโดยเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ทรงสิทธิใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ WHA มีส่วนไดเ้สียโดยเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท ์จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 และเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่รายหนึ่งของ
กองทรสัต ์WHART และเป็นผูท้ี่กองทรสัต์ WHART ประสงคจ์ะแต่งตัง้ใหเ้ป็น
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ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลงัการไดม้า
ซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าว  

   
1.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : 1. กองทรัสต  ์WHART จะน าเงินที่ไดร้ับจากการเพิ่มทุน และ/หรือ เงินที่ได้

จากการกู้ยืม และเงินประกันการเช่าและการบริการและเงินสดของ
กองทรสัต ์WHART ไปลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทนุ
ใน (1) สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน (2) สิทธิการเช่าในส่ิงปลกู
สรา้งอาคารคลังสินคา้ โรงงาน ศูนยก์ระจายสินคา้ และส านักงาน และ  
(3) กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
จากบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์น โดยมีมลูค่ารวมไม่เกิน 4,050,860,000 บาท 
(ช าระในวนัท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าซือ้เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบ ในอาคารและ
ค่าทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส าหรบัโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 และโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าช่วง
ที่ดินรายปีตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง รวมเป็นจ านวน 96,917,124 บาท
และ 1,981,097 บาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ 
ซิกโนด แฟคทอรี่และโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรพัยสิ์น
อีก 30 ปี ซึ่ งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
18,500,000 บาทและ 106,000,000  บาท ตามล าดับ(ซึ่งจะช าระเมื่อมี
การต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง) โดยมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุดงักล่าวไดร้วมรายการท่ีเก่ียว
โยงกับบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นที่เป็นส่วนประกอบของมลูค่าของทรพัยสิ์น
ดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

(1) ภายใตส้ัญญาตกลงกระท าการ กองทรัสต  ์WHART จะไดร้ับรายได ้ 
ค่าเช่าและบริการ และเงินประกันการเช่าและการบริการจาก WHA 
หรือ WHAVH หรือ Central WHA Alliance หรือ WHA KPN Alliance 
(แลว้แต่โครงการ) โดย WHA, WHAVH, Central WHA Alliance หรือ 
WHA KPN Alliance (แลว้แต่โครงการ) จะช าระเงินค่าเช่าทรพัยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนพื ้นที่ เช่าที่ ไม่มีผู้เช่า  ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART เขา้ลงทุน รวมถึงช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
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สรา้ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องตามเงื่อนไขใน
สญัญาตกลงกระท าการ  

(2) WHA จะช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินคา้ และส านักงาน
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.
23 โปรเจค 3 กรณีที่มีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุแต่สญัญาเชา่ที่
เก่ียวขอ้งจะครบก าหนดอายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี (“พืน้ทีท่ีมี่
การเช่าระยะสั้นในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23”) นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต์ WHART 
จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป  

(3) WHA ห รื อ  WHA KPN Alliance ( ซึ่ ง เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น )                      
จะช าระค่าเช่าส าหรบัพืน้ท่ีอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานใน
โครงการดับบลิวเอชเอ -เคพี เอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์                
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 กรณีที่มีผูเ้ช่า ณ วันที่กองทรสัตเ์ขา้
ลงทุนแต่สัญญาเช่าที่เก่ียวข้องจะครบก าหนดอายุการเช่าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (“พืน้ที่ทีมี่การเช่าระยะสั้นในโครงการดับบลิวเอช
เอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 2”) นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยเงื่อนไขเป็นไปตาม
สญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ 
WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

(4) WHA เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรา้งโครงการ
ดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ และ Central WHA Alliance เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรา้งโครงการดับบลิวเอชเอ 
เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 จะจ านองที่ดินพรอ้ม
ส่ิ งปลูกสร้า ง ใน โครงการดั งก ล่าว ให้แก่ กองทรัสต์  WHART                 
(เพื่อเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 

(5) โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในครัง้นี ้ 
มีพืน้ท่ีดา้นหลงัที่เป็นท่ีว่างยงัไม่มีอาคารตัง้อยู่ ซึ่งมีเนือ้ที่โดยประมาณ 
5,604 ตารางเมตร ปัจจุบัน บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ไดเ้ช่าพืน้ที่โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ทัง้หมดซึ่ง
ครอบคลุมพื ้นที่ด้านหลังดังกล่าวด้วย  บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีแผนที่จะเพิ่มพื ้นที่คลังสินค้าลงบนพื ้นที่
ดา้นหลงัดงักล่าว โดยจะขอให ้WHA ปลกูสรา้งอาคารคลงัสินคา้ลงบน
พืน้ที่ดา้นหลังดังกล่าว ซึ่งอาจเชื่อมต่อกับอาคารคลังสินคา้ปัจจุบัน 
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และใหเ้ช่าแก่บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด อย่างไรก็ดี 
บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ยงัมิไดด้  าเนินการขอให้
เพิ่มพืน้ที่คลงัสินคา้ลงบนพืน้ที่ดา้นหลงัดงักล่าวแต่อย่างใด  ทรพัยสิ์น
ในโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
ครัง้นีจ้ึงยงัไม่มีคลงัสินคา้บนพืน้ที่ดา้นหลงัดงักล่าว ดว้ยเหตุดงักล่าว 
เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดล้งทนุในทรพัยสิ์นในโครงการ ดบับลิวเอชเอ 
ซิกโนด แฟคทอรี่นี ้แล้ว WHA จะขอให้ WHA มีสิทธิที่จะปลูกสรา้ง
อาคารคลังสินคา้ โรงงาน และ/หรือ ส านักงานลงบนพืน้ที่ดา้นหลัง
ดงักล่าว เพื่อใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงพืน้ที่ดา้นหลงัในเวลานัน้ โดยอาคารท่ี
ปลูกสรา้งลงบนพืน้ที่ด้านหลังดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับอาคาร
โรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานปัจจุบนั และ ไม่เก็บค่าตอบแทนใด 
ๆ จาก WHA 

ในกรณีที่  WHA ได้ปลูกสร้างอาคารลงบนพื ้นที่ ด้านหลัง แล้ว  
กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ใหแ้ก่สิทธิแก่กองทรสัต ์WHART ที่
จะลงทุนในอาคารดังกล่าวในเวลาใด ๆ และ ก่อนบุคคลอื่น เพื่อให้
กองทรัสต์ WHART ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่จะก่อ
รายไดแ้ก่กองทรสัต ์WHART  โดยรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุน
จะเป็นไปตามที่กองทรสัต ์WHART และ WHA ตกลงรว่มกนั   ในกรณี
ที่การลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนการลงทนุ 

(6) Central WHA Alliance ไดม้ีเงื่อนไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียน
ภาระจ ายอมในบางส่วนของที่ดินของกองทรสัต ์WHART ในโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 63             
ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทนุซือ้ไวใ้นปี  2561 เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบั
ที่ดินเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
และส าหรบัที่ดินในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในครัง้นี ้โดยไม่มีค่าตอบแทน 
พร้อมกันนี ้  Central WHA Alliance ได้ขอให้กองทรัสต์  WHART 
ยินยอมให้ Central WHA Alliance ใช้พื ้นที่บางส่วนในโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 63               
ที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในครัง้นี ้เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบัท่ีดินของ 
Central WHA Alliance ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  และโดยไม่มี
ค่าตอบแทน 
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2. กองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ WHA ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์น
ที่จะลงทนุเพิ่มเติม 

   
1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 
 

: (1) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด 
กม.23 โปรเจค 3 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

1) สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่เช่าช่วงโดยประมาณ 33 
ไร่ 65.95 ตารางวา1 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิ ้นสุดวันที่  28 
พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม2 โดยแบ่งเป็น 

- สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 
11597 และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่  25152, 33561, 
33562, 33563, 33618, 33621, 33622  

- สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในที่ดินโฉนดเลขที่ 33617, 33619 
และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620  

2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 จ านวน 
3 หลัง (ได้แก่ อาคาร B, C และ D3)  ขนาดพื ้นที่ เช่าอาคารรวม
ประมาณ 34,001.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ 
อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า
สิน้สดุวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่
วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม4   

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

 
1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
3 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
4 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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(2) โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาคันทรง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22009) โดยมีเนื ้อที่เช่า
ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 62.80 ตารางวา5 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม6 
พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 
30 ปี 

2) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการ
ดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคาร
รวมประมาณ 8,151.00 ตารางเมตร และส่ิงปลูกสรา้งและทรัพยสิ์น 
อื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม7 
พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 
30 ปี 

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานของโครงการดับบลิวเอชเอ 
ซิกโนด แฟคทอร่ี 

(3) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์ กม.
21 ตั้งอยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1) สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในบางส่วนของที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 

36107) โดยมีเนื ้อที่แบ่งเช่าช่วงโดยประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 29.40 
ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2594 
หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม9  

 
5 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
6 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
7 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
8 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
9 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้และส านกังานในโครงการดบับลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 จ านวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ 
อาคาร J10 และ I 11) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 30,311.00 
ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นับตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART 
คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม12   

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคาร
คลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 

(4) โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์      
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1) สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 

5731, 21940, 21942 และ  21943)  โ ด ยมี เ นื ้ อ ที่ แ บ่ ง เ ช่ า ช่ ว ง
โดยประมาณ 20 ไร ่2 งาน 86.50 ตารางวา13 มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นับตัง้แต่วันที่
กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม14  

2) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการ
ดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด   
กม.23 โปรเจค 2 จ านวน 5 หลัง (ไดแ้ก่ อาคาร J, K, L, M และ N) 
ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 19,796.00 ตารางเมตร และ     
ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 

 
10อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้
WHAVH จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 
(กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
11 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
12 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
13 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
14 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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มีก าหนดระยะเวลาการเชา่สิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587หรือประมาณ 
21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม15   

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ-
เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

(5) โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  
วั ง น้อย  63 ตั้ งอ ยู่ที่ ต าบลบ่อตาโล่  อ า เภอวั ง น้อย  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 46632) โดยมีเนื ้อที่เช่า
ประมาณ 68 ไร่ 2 งาน 42.60 ตารางวา16 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม17 
พรอ้มค ามั่นของ Central WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART 
ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

2) สิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานใน
โครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 
จ านวน 3 หลงั (ไดแ้ก่อาคาร A, B และ C18) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 67,704.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ 
อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม19 พรอ้ม
ค ามั่นของ Central WHA Alliance ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่อ
อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารศูนยก์ระจายสินค้า คลังสินค้า และส านักงานของโครงการ
ดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

 
15 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
16 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
17 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
18 อาคาร C อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
19 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) ถึง (5) มีรายละเอียดพื ้นที่ โดยสรุป

ดงัต่อไปนี ้ 

เนือ้ที่ดินทัง้หมดในส่วนท่ี 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมาณ 
 

164 ไร ่2 งาน 87.25 ตารางวา 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในส่วนท่ี  
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมาณ 
 

159,963 ตารางเมตร 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งให้ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จ ากัดและ 
บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ       
เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรสัต ์WHART 
จะลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,050,860,000 บาท 
(ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม)             
ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าซือ้เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและ    
ค่าทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                  
ที่เก่ียวข้อง) และส าหรับโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์
เทพารักษ์ กม.21 และโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์      
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 กองทรัสตต์กลงช าระค่าเช่าช่วงที่ดินรายปี 
ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง รวมเป็นจ านวน 96,917,124 บาทและ 1,981,097 
บาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ีและ
โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 63 
กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบั
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 18,500,000 บาทและ 106,000,000 บาท 
ตามล าดับ (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ทั้งนี ้ราคาที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 4,050,860,000 บาท เป็นราคาที่สงู
กว่าราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าต ่าสุดของอสังหาริมทรพัย์ ซึ่งไดร้บั
จากบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นประมาณรอ้ยละ 10 ของราคาประเมินรวมของ
ทรพัยสิ์นในทุกโครงการ (ใหถื้อเอารายละเอียดทรพัยสิ์นที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 เป็น
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมิน
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โดยผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นอิสระ 2 รายที่กองทรสัต ์WHART ไดว้่าจา้งจะเป็นไป
ตามที่แสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

   

1.6  ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: 1. รายการการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งมมีลูค่ารวมไมเ่กนิ 
4,050,860,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าซือ้เครื่องมอื 
อุปกรณ ์งานระบบ ในอาคารและค่าทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง)  และ
ส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ 
กม.21 และโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บาง
นา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าช่วงที่ดินรายปี 
ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง รวมเป็นจ านวน 96,917,124 บาทและ 
1,981,097 บาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ส าหรบัโครงการดบับลิวเอชเอ 
ซิกโนด แฟคทอรี่และโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์วังนอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสัญญา
เช่าทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเชา่ที่ต่ออายอุกี
จ านวน  18,500,000 บาทและ  106,000,000 บาท  ตามล าดับ             
(ซึ่ งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  โดยการลงทนุดงักล่าว
อยู่ภายใตเ้งื่อนไขการลงทนุดงันี ้

 
(1) ในปัจจุบันพืน้ที่อาคารคลังสินค้า และส านักงานในโครงการ

ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 3 ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ และหาก ณ วันที่
กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ 
และส านักงานที่ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื ้นที่  ในการนี ้ 
กองทรัสต ์WHART จะขอให้ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น)  
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื ้นที่อาคาร
คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับ
จากวันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบัอาคาร D ในอตัรา 155 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
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การที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรพัยสิ์น) ต่อไป 

(2) ในกรณีที่มีพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสั้นในโครงการดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 ซึ่งหากครบ
ก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่า
หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผูเ้ช่า
ยังไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต ์WHART จะขอให้ WHA 
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่มีการเช่า
ระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุาร
เช่าจนถึงวันครบก าหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว อตัราตารางเมตร
ละ 155 บาทต่อเดือน ทั้งนี ้ เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป 

(3) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลังสินค้า และส านักงานในโครงการ
ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ยงัมี
ผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื ้นที่  และหาก ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้าและ
ส านกังานท่ียงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์
WHART จะขอให ้WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) 
ช าระค่า เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื ้นที่ อาคาร
คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับ
จากวันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบัอาคาร I ในอตัรา 155 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHAVH     
(ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 

(4) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินค้า และส านักงานใน
โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์   
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี 
หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่
อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต ์WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่
กองทรัสต ์WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้และ
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ส านักงานที่ยังไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบัอาคาร J และ L ในอตัรา 155 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA KPN 
Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

(5) ในกรณีที่มีพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ในโครงการดบับลิวเอชเอ-เค
พีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 
2 ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่าดังกล่าวแลว้ และผู้เช่าไม่ต่อ
อายุสัญญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุ
การเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะ
ขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) 
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่มีการเช่า
ระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุาร
เช่าจนถึงวันครบก าหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในอัตราตาราง
เมตรละ 155 บาทต่อเดือน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA และ WHA 
KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 

(6) ในปัจจุบัน พื ้นที่อาคารศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และ
ส านักงานในโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร์ วังน้อย 63 ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื ้นที่  หาก         
ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคาร
ศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
หรือ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่า
เช่าให้แก่กองทรัสต ์WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารศูนยก์ระจาย
สินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 
ปีนบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผูเ้ชา่
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบัอาคาร C ในอตัรา 120 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ Central WHA 
Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  
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2. ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ WHA จะเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)       
จากกองทรสัต ์WHART ซึ่งจะประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง
รวมกับอัตราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่เกินอัตรารอ้ยละ 3 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์(NAV) ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต ์ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่แสดงไวใ้นหนังสือ
เชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

กรณีที่ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้อบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์
ควบคุมงานก่อสรา้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการ
ปรบัปรุงทรพัยสิ์นอื่นที่มิไดม้าจากผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ 
บุคคลที่ เ ก่ี ยว โยงกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน     
รอ้ยละ 2 ของมลูค่าก่อสรา้ง 

โดยค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าวใชเ้กณฑก์ารคิด
ค านวณเช่นเดียวกันกับเกณฑใ์นการค านวณค่าธรรมเนียมผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยใ์นการเข้าลงทุนของกองทรัสต ์WHART ทุกครัง้ที่   
ผ่านมา 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตั้งแต่  
20,000,000 บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์
แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ซึ่งภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART 
รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
WHART ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดังกล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุม   
ไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 
ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกัน
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทรสัต ์และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 
จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
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ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   
1.7 มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 4,050,860,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส าหรบัโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์เทพารักษ์ กม.21 และโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 
กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าช่วงที่ดินรายปีตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง รวมเป็น
จ านวน 96,917,124 บาทและ 1,981,097 บาท ตามล าดับ นอกจากนี ้ส าหรบั
โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่และโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญา
เช่าทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
18,500,000 บาทและ 106,000,000 บาท ตามล าดบั (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อ
สัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ทั้งนี ้
มูลค่าทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน        
2 ราย คือ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จ ากัด และบริษัท เซา้ทอ์ีส 
เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด โดยทั้ง 2 บริษัท ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  ทัง้นี ้ราคาที่
จะลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุ
ของอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งไดร้บัจากบรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นประมาณรอ้ยละ 10 
ของราคาประเมินรวมของทรพัยสิ์นในทกุโครงการ 

   
1.8 เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้พิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ไดร้ับจากรายงานประเมินค่า
ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 
 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยค์  านวณโดยอา้งอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ ้นจริงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยร์วมกับกรอบอัตราก าไรที่ก าหนดไวแ้น่นอนรายปี ทั้งนี ้   
ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์(NAV) 
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1.9 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ
ลงทุนในทรัพยส์ิน 

: ท าใหร้ายไดค้่าเช่าและผลประกอบการของกองทรสัต์ WHART มีความมั่นคง
เพิ่มขึ ้นอีกทั้งยังช่ วยกระจายความเ ส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์                    
จากอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงเป็นการช่วยลดการพ่ึงพาแหล่งรายไดข้องกองทรสัต ์
WHART  

   
1.10 แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการลงทนุ

ในอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม 
: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 245,000,000 

หน่วย และ/หรือ การกู้ยืมเงิน และ เงินประกันการเช่าและการบริการของ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและเงินสดของกองทรสัต์ โดยรายละเอียดในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ การกูย้ืมเงิน และ การใชเ้งิน
ประกันการเช่าและการบริการของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและเงินสดของ
กองทรสัต ์WHART เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่ออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการ   

   
1.11 การขออนุมัติท ารายการ : การเขา้ท ารายการดังกล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พื่อขอมติดังกล่าว ตอ้งมีผูถื้อ
หน่วยทรสัตม์าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุดงักล่าวตอ้งมี
หน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะน าเรื่องดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณา
อนมุตัิต่อไป 

   
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เปรียบเทียบความสมเหตุ 
สมผลระหว่างการท ารายการ

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี ้เป็นไปเพื่อ
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต  ์WHART เนื่องจากการลงทุนดงักล่าวเป็น
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่ งจะเพิ่ม
ผลประโยชนใ์หก้ับกองทรสัต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าใหร้ายไดค้่าเช่า
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กั บ บุ ค ค ลที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั บ
บุคคลภายนอก 

และผลประกอบการของกองทรสัต ์WHART มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงั
ช่วยกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรพัย ์
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่กองทรสัต์ WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 
นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสดุทา้ยที่กองทรสัต ์WHART จะซือ้ทรพัยสิ์น
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน กองทรัสต์  WHART  
จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรพัยสิ์น
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 4,050,860,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง) และส าหรับ
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 และ
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 
โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าช่วงที่ดินรายปี ตลอดระยะเวลาการ
เช่าช่วง รวมเป็นจ านวน 96,917,124 บาทและ 1,981,097 บาท ตามล าดบั 
นอกจากนี ้ส าหรบัโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่และโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังนอ้ย 63 กองทรสัต ์
WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน 18,500,000 บาทและ 106,000,000 
บาท ตามล าดับ  (ซึ่ งจะช าระเมื่ อมีการต่อสัญญาเช่ าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง)  ทั้งนี ้ ราคาที่
กองทรสัต ์WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 
4,050,860,000  บาท เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมิน
ค่าต ่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ประมาณรอ้ยละ 10 ของราคาประเมินรวมของทรัพยสิ์นในทุกโครงการ    
อนัเป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่  WHA  
จะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์WHART บริษัทฯ ไดท้ าการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยท์ี่จะเรียกเก็บกับกองทรสัต ์WHART 
กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Management 
Fee)  ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัยอ์ื่น และค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยส์ าหรบัการ
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บริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์WHART ในปัจจุบนั บริษัทฯ เห็นว่า
อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจาก 
WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมา   
ตัง้แต่ตน้ และเป็นผูป้ระกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการบรหิารงานอาคารคลงัสินคา้ ศนูยก์ระจายสินคา้ 
และอาคารโรงงาน อีกทั้ง ยังมีความช านาญในการบริหารจัดการ และมี
ทีมงานดา้นต่าง ๆ ที่มีประสบการณแ์ละมีประสิทธิภาพ โดย WHA นัน้ถือ
ว่าเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์พรอ้ม
ทั้งมีความคุน้เคยกับทรพัยสิ์นที่กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติม
เป็นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์น
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กองทรสัต ์WHART  

โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่นเดียวกนักบัเกณฑใ์นการค านวณค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์
ในการเขา้ลงทนุของกองทรสัต ์WHART ทกุครัง้ที่ผ่านมา 

 
อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบรษิทัฯ ที่เป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สีย หรือเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงในการขาย ให้เช่า ให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART     
และการรบัเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 
มีส่วนรว่มในการตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าว 

   
1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ / ห รื อ
กรรมการของบ ริษั ทฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไม่มี 

   
1.14 รายการระหว่างกันทีผ่่านมา  

 
: 1. ในการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์WHART นั้น WHA ขายทรพัยสิ์น

ทั้งหมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่ (1) โครงการ
ดบับลิวเอชเอ ลาดกระบงั ดี.ซี. และ (2) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ 
โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 1 และ WHA ใหเ้ช่า
ทรพัยสิ์นโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-
ตราด กม.18 แก่กองทรสัต  ์WHART ในราคารวมทั้งหมด 3 โครงการ
เ ป็นจ านวน 4,385,243,552 บาท ( ไม่ รวมภาษีมูลค่า เพิ่มและ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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2. ในการลงทุน เพิ่ มครั้ ง ที่  1 ของกองทรัสต์  WHART นั้ น  WHA                  
ขายทรัพย์สินทั้งหมด 2 โครงการให้แก่กองทรัสต์ WHART ได้แก่        
(1) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหารพิจิตร 
กม.4 และ (2) โครงการดับบลิวเอชเอ ฮิตาชิ สระบุรี / ดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์สระบรุี และ WHA ใหเ้ช่าทรพัยสิ์นโครงการ
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 61 แก่กองทรสัต ์
WHART ใ น ร า ค า ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  3 โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น จ า น ว น 
4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง)  

 
3. ในการลงทุน เพิ่ มครั้ ง ที่  2 ของกองทรัสต์  WHART นั้ น  WHA                 

ขายทรัพย์สินโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 
ลาดกระบังให้แก่กองทรัสต์ WHART และ WHA ให้เช่าทรัพย์สิน
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหารพิจิตร กม.5 
แก่กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทั้งหมด 2 โครงการเป็นจ านวน 
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง)  

 
4. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 3 ของกองทรสัต  ์WHART ภายหลังการแปลง

สภาพกองทนุรวม WHAPF นัน้ WHA ขายทรพัยสิ์นทัง้หมด 2 โครงการ
ใหแ้ก่กองทรสัต ์ไดแ้ก่ (1) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์ล าลูกกา และ (2) โครงการดับบลิวเอชเอ แฟคทอรี่ ระยอง 
และ WHA ให้กองทรัสต์ WHART เช่าทรัพย์สินทั้งหมด 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ (1) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-
ตราด กม.19 (อาคาร C และ M) และ (2) โครงการดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหารพิจิตร กม.3 โปรเจค 1ในราคารวม
ทั้ งหมด 4 โครงการ เ ป็นจ านวน 3,090,000,000 บาท ( ไม่ รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
5. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 4 ของกองทรสัต ์WHART นัน้ WHA และบรษิัท

ในกลุ่ม WHA ขายทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โล
จิสติกส์ เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 และโครงการดีเอสจีที สระบุรี  ให้แก่
กองทรสัต ์WHART และ WHA และบริษัทในกลุ่ม WHA ใหเ้ช่าและให้
เช่าช่วงทรพัยสิ์นโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
พระราม 2 กม.35 และโครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิ
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สติกส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 (อาคาร A,B) แก่
กองทรัสต์ WHART ในราคารวมทั้งหมด 4 โครงการเป็นจ านวน 
4,464,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการ   
จดทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง)  

 
6. ในการลงทนุเพิ่มครัง้ที่ 5 ของกองทรสัต ์WHART นัน้ WHA และบรษิัท

ในกลุ่ม WHA ขายทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ ดีทีเอส แดร็คเซิล
ไมเออร ์ออโทโมทีฟ ซีส, โครงการดบับลิวเอชเอ โรคคลิ่ง แฟคทอร่ี และ
โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหารพิจิตร กม.3 
โปรเจค 2 ให้แก่กองทรัสต์ WHART และ WHA และบริษัทในกลุ่ม 
WHA ใหเ้ช่าและใหเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหารพิจิตร กม.3 (ยูนิลีเวอร)์ และโครงการดบับลิว
เอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปร
เจค 2 (อาคาร C,E,H) ในราคารวมทั้งหมด 5 โครงการเป็นจ านวน 
4,880,250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการ   
จดทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง) 
 

7. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 6 ของกองทรัสต ์WHART นั้น บริษัทในกลุ่ม 
WHA ขายทรพัยสิ์นโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
แหลมฉบัง โปรเจค 1ให้แก่กองทรัสต์ WHART บริษัทในกลุ่ม WHA 
โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายส่ิงปลูกสรา้งโครงการดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์แหลมฉบัง โปรเจค 2 ให้แก่กองทรัสต ์
WHART และบริษัทในกลุ่ม  WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-
ตราด กม.23 โปรเจค 2 (อาคาร D,I,F,G) ในราคารวมทั้งหมด  3 
โครงการเป็นจ านวน 3,233,967,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

8. ในการลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 7 ของกองทรัสต ์WHART นั้น บริษัทในกลุ่ม 
WHA โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายส่ิงปลกูสรา้งโครงการดับบลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 62 ให้แก่กองทรัสต ์WHART 
และ WHA และบริษัทในกลุ่ม WHA ให้เช่าและให้เช่าช่วงทรัพยสิ์น
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด      
กม.23 โปรเจค 3 และโครงการดบับลิวเอชเอ อีคอมเมิรซ์ ปารค์ในราคา
ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  3 โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น จ า น ว น  5,549,720,000 บ า ท                      
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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9. กองทรัสต์ WHART ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์อง

กองทรัสต ์WHART ส าหรับทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ครัง้แรก ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-7 รวมทัง้
ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ WHART ไดร้ับมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF เป็นกองทรสัต ์WHART และการลงทุนเพิ่มเติมภายหลงั
จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดยค่าธรรมเนียมผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยป์ระกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกับอัตรา
ก าไรที่ก าหนดไวแ้น่นอนรายปี ทั้งนี ้ไม่เกินอัตรารอ้ยละ 3 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์WHART (NAV) 

   
1.15 รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 
ณ วั นก าหนดรายชื่ อค ร้ั ง
ล่าสุด 

: 1. รายชื่อผูบ้รหิาร 
ผู้บริหารของบริษัทฯ  ซึ่ ง เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART 
ประกอบดว้ย  
1) นายอนวุฒัน ์จารุกรสกลุ 
2) นายธนภทัร อนนัตประยรู 
3) นางสาวพรทิพย ์วิทยาวชัรนิทร ์
4) นางสาวนรีเมธ กิตติคณุธนสาร 
5) นางสาวณวลัรณีิ สวุินิจวงษ์ 
6) นายชยัวฒัน ์มั่นคงดี 
7) นางสาวบณุฑรกิา พงษ์ศิร ิ
 
2. รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก ณ วนัที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง
เป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ครั้งที่  1/2565 (Record Date) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 14 

   
1.16 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
1.17 รายการประเมินสินทรัพยโ์ดย

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

2.1  วันทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต ์
WHART และส านักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ WHART      
ไดด้  าเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมดงักล่าว 

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

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
WHART 

: WHA ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
ซึ่ ง เ ป็นผู้จัดการกองทรัสต์ คิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART  

   
2.3 ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคล

ที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้ จัดการ
กองทรัสต ์

: WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเมนท ์จ ากดั ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และ
เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่รายหน่ึงของกองทรสัต ์WHART  

   
2.4  ลักษณะทั่วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสตโ์ดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่  WHA และ/หรือ     
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จัดสรรใหแ้ก่ 
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 7 นี ้

   
2.5  ขนาดของรายการ : ประมาณไม่เกิน 521,850,000 บาท ค านวณจากรอ้ยละ 15 ของเงินระดมทุน

จากผูถื้อหน่วยทรสัตส์งูสดุ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยกองทรสัต ์WHART ในมูลค่ารวมไม่เกิน 4,050,860,000 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่า เพิ่ม  ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ                  
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการดงักล่าวเมื่อนบัรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (รายการที่ 1) จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่าง
กองทรัสต์ WHART กับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ
กองทรสัต ์มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์ WHART ท าใหก้ารเขา้ท ารายการดังกล่าว
ของกองทรสัต ์ WHART จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรายการ
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ดังกล่าวจะตอ้งไม่มีเสียงคัดคา้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พื่อขอมติดังกล่าว ตอ้งมีผู้ถือหน่วยทรสัตม์า
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บั
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทรัสต์ WHART และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้งก าหนด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

การนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มี         
การขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มี
การขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   
2.6 เกณฑ์ในการก าหนดค่าจอง

ซื้อหน่วยทรัสตท์ี่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA ต้องช าระ 

: ราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากราคาประเมิน
ของทรพัยสิ์นที่จดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์            
(2) อัตราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั (3) ศักยภาพใน
เชิงพาณิชยข์องทรัพยสิ์น (4) อัตราดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก     
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลักทรพัยป์ระเภทตราสารทุน 
ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความ
ตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

   
2.7 ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่  
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA 

: กองทรัสต ์WHART สามารถก าหนดผู้จองซือ้หน่วยทรัสตท์ี่เฉพาะเจาะจงได้
แน่นอน  

   
2.8 การขออนุมัติท ารายการ : การเขา้ท ารายการดังกล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรัสต์ WHART ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน และจะตอ้งไม่มีเสียงคัดคา้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยในการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดงักล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์า
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสต์
ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บั
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทรัสต์ และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะน าเรื่องดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณา
อนมุตัิต่อไป 

   
2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลง
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
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

: สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสัดส่วนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรไม่ท าให้  
WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือหน่วยทรสัตใ์นลักษณะที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคมุคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้
ส่วนหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกับที่
ใชก้ าหนดราคาที่เสนอขายผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมและต่อประชาชนทั่วไป 

   
2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ / ห รื อ
กรรมการของบ ริษั ทฯ  ที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: ไม่มี 

   
2.11      รายการระหว่างกันทีผ่่านมา  : โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้เดียวกนัของรายการท่ี 1 
   
2.12 รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 
ณ วั นก าหนดรายชื่ อค ร้ั ง
ล่าสุด 

: โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้เดียวกนัของรายการท่ี 1 



 

- 24 - 
 

   
2.13 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
2.14 รายการประเมินสินทรัพยโ์ดย

ย่อ 
: 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์WHART 

 

งบดุล 
หน่วย: บาท 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วันที ่ 
31 มีนาคม  

2565 
สินทรัพย ์     
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 37,020,694,030 40,232,263,768 45,353,757,490 45,354,146,176 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 279,579,732 1,576,753,003 2,517,698,085 2,504,513,252 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 367,639,565 244,851,493 144,402,296 124,614,494 
ร า ย ไ ด้ ค้ า ง รั บ ต า ม สัญญา เ ช่ า
ด าเนินงาน 

314,951,981 
347,480,709 236,012,364 241,330,429 

ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน 88,261,783 61,645,016 46,459,325 27,691,939 
สินทรพัยอ์ื่น 83,101,965 132,004,094 156,203,397 103,676,492 
รวมสินทรัพย ์ 38,154,229,056 42,594,998,083 48,454,532,957 48,355,972,782 

หนีส้ิน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 92,450,722 129,026,605 116,553,579 54,892,772 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหนา้ 74,104,677 74,776,099 95,249,895  49,079,676 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 1,026,389,620 1,099,849,286 1,120,944,329  1,131,013,596 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,492,003,409 2,127,587,965 2,258,388,231  2,260,731,194 
หุน้กู ้- สทุธิ 7,993,350,929 7,996,240,010 9,992,619,737  9,992,183,131 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 669,065,386 681,774,400  676,786,291 
หนีสิ้นอื่น 160,139,379 85,286,135 252,086,682  17,197,437 
รวมหนีส้ิน 10,838,438,736 12,181,831,486 14,517,616,853  14,181,884,097 
สินทรัพยสุ์ทธิ 27,315,790,320 30,413,166,597 33,936,916,104  34,174,088,685 
สินทรัพยสุ์ทธิประกอบด้วย     
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 26,517,244,550 29,084,083,653 32,651,799,943  32,651,799,943 
ก าไรสะสม 798,545,770 1,329,082,944 1,285,116,161  1,522,288,742 
สินทรัพยสุ์ทธิ 27,315,790,320 30,413,166,597 33,936,916,104  34,174,088,685 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.6926 10.9518 11.0709  11.1483 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ  าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดปลายงวด (หน่วย) 

2,554,629,507 2,776,997,063 
 

3,065,395,883  3,065,395,883 
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งบก าไรขาดทนุ 
หน่วย: บาท 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

 
ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที ่1 
ปี 2565 

รายได้จากการลงทุน     
รายไดค้่าเช่าและบรกิารคลงัสินคา้ 2,201,633,009 2,485,477,506 2,512,410,430  746,292,238 
รายไดค้่าเช่าและบรกิารอื่น ๆ 33,315,223 27,834,413 28,033,741  7,502,243 
รายไดช้ดเชยค่าเช่าและบรกิารสญัญา
ตกลงกระท าการ 

28,288,870 
38,201,053 27,432,637  6,460,514 

รายไดด้อกเบีย้ 575,450 4,451,417 6,626,994 1,985,670 
รวมรายได้    2,263,812,552    2,555,964,389 2,574,503,802 762,240,665 
ค่าใช้จ่าย     
ต้น ทุ น ข อ ง ก า ร ใ ห้ เ ช่ า แ ล ะ ก า ร
ใหบ้รกิาร 

92,427,238 
54,256,461 49,908,140 4,777,651 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 50,893,240 58,797,740 68,242,725 17,827,076 
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 40,714,592 40,653,884 43,042,668  11,183,167 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,442,667 5,625,879 5,235,805  1,186,701 
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 54,593,238 69,277,096 80,156,889  21,775,489 
ค่าใชจ้่ายอื่น 128,272,078 202,742,759 212,086,873  23,277,169 
รวมค่าใช้จ่าย 373,343,053 431,353,819  458,673,100  80,027,253 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

1,890,469,499  2,124,610,570  
 

2,115,830,702  682,213,412 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ     
ดอกเบีย้จ่าย 342,495,062 293,892,849 304,923,543 78,752,754 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,547,974,437 1,830,717,721 1,810,907,159  603,460,658 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิ
ลงทุน 

    

รายการก าไรสุทธิจากการขายเงิน
ลงทนุ 

30,381,691 
9,736,220 1,146,487 - 

รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จาก
การวดัค่าเงินลงทนุ 

336,235,293 
437,843,386 

 
248,221,514 - 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงิน
ลงทุน 

366,616,984 
447,579,606 

249,368,001 - 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด าเนินงานในระหว่างงวด 

1,914,591,421 2,278,297,327 2,060,275,160 603,460,658 
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: บาท 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

 
ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที ่1 
ปี 2565 

เ งิ นสดสุท ธิ ได้มาจาก ( ใช้ไปใน )
กิจกรรมด าเนินงาน 

(2,917,326,348) 105,083,167 (2,328,315,321) 487,303,240 

เ งิ นสดสุท ธิ ได้มาจาก ( ใช้ไปใน)
กิจกรรมจดัหาเงิน 

3,057,244,632 1,192,090,104 3,269,260,403 (500,488,073) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ

139,918,284 1,297,173,271 
 

940,945,082 (13,184,833) 

 
อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ 
 

ปีบัญชี 2562 
 

ปีบัญชี 2563 
 

ปีบัญชี 2564 
ณ สิน้ไตรมาส

ที ่1  
ปี 2565 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.6926 10.9518 11.0709  11.1483 
การ เพิ่ มขึ ้น ใน สินทรัพย์สุท ธิ จากการ
ด าเนินงานส าหรบังวดต่อหน่วย (บาท) 

0.7495 0.8204 
 

0.6721 0.1969 

EBITDA ต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 4.95 4.99 4.37 5.6420 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 28.41 28.60 29.96 29.33 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ) 39.68 40.05 42.78 41.50 

 

 
20 ค าณวนจาก Annualized EBITDA 
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สรุปรายงานการประเมินมูลคา่ทรัพยส์ินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 
 

บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระ 2 ราย คือ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ากัด และบริษัท เซา้ทอ์ีส 
เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ได้ท าการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้ ซึ่งเป็น
อสังหาริมทรพัยโ์ครงการอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลังสินคา้ โรงงาน และส านักงานจ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ พืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 159,963 ตารางเมตร บนที่ดินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนรวมประมาณ 164 ไร่ 2 งาน 87.25 ตารางวา โดย
สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ไดด้งัต่อไปนี ้
 

 พืน้ทีด่นิ  
ทีล่งทุน 
(ไร่-งาน- 

ตารางวา) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า  
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมินโดยวธิีรายได้ (บาท) 

ศูนยก์ระจายสินค้า 
คลังสนิค้า โรงงาน 

และอาคาร
ส านักงาน 

บริษัท เอเชี่ยน 
เอ็นจิเนียร่ิง  

แวลูเอชั่น จ ากัด 

บริษัท เซ้าทอ์ีส 
เอเซีย อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

(1) โ ค ร ง ก า รดั บ บลิ ว เ อ ช เ อ 
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 
3  

ตั้งอยู่ที่ ต  าบลบางเสาธง  อ า เภอ 
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

33-0-65.95 34,001 752,600,000 753,000,000 

(2) โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
ซิกโนด แฟคทอร่ี  

ตั้งอยู่ที่ ต  าบลเขาคันทรง อ า เภอ 
ศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

13-1-62.8 8,151 285,300,000 283,000,000 

(3) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ 
โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์
กม.21  

ตั้งอยู่ที่ ต  าบลบางเสาธง  อ า เภอ 
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

28-3-29.4 30,311 664,700,000 647,000,000 

(4) โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพี
เอ็น เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปร
เจค 2 

ตั้งอยู่ที่ ต  าบลบางเสาธง  อ า เภอ 
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

20-2-86.5 19,796 377,000,000 377,000,000 



 

23 
 

 พืน้ทีด่นิ  
ทีล่งทุน 
(ไร่-งาน- 

ตารางวา) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า  
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมินโดยวธิีรายได้ (บาท) 

ศูนยก์ระจายสินค้า 
คลังสนิค้า โรงงาน 

และอาคาร
ส านักงาน 

บริษัท เอเชี่ยน 
เอ็นจิเนียร่ิง  

แวลูเอชั่น จ ากัด 

บริษัท เซ้าทอ์ีส 
เอเซีย อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

(5) โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ 
เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร ์วังน้อย 63  

ตัง้อยู่ที่ต  าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

68-2-42.6 67,704 1,634,800,000 1,623,000,000  

รวม 164-2-87.25 159,963 3,714,400,000 3,683,000,000 
หมายเหตุ   -  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง แวลูเอชั่น จ ากัดตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับทัง้ 5 โครงการ ฉบับลงวนัที ่30 เมษายน 2565 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 

 -  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับทัง้ 5 โครงการ ฉบับลงวนัที่ 30 เมษายน 2565 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
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สารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของกองทรัสตก์บับคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

  
1. รายการกู้ยืมเงนิเพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม และอาจให้หลักประกันการกู้ยืมเงนิดังกล่าว  

 
1.  วันทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต ์

WHART และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง และคู่สญัญาไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไข
บังคับก่อนที่ก าหนดไวใ้นสัญญาที่เก่ียวข้องกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์
WHART เรียบรอ้ยแลว้  

   
2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและ

ความสัมพนัธก์ับกองทรัสต ์
WHART 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี โดยอาจเป็นบรษิัทหลกัทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์
สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรสัตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

   
3. ลักษณะสว่นได้เสียของบคุคล

ทีเ่กี่ยวโยงกนักับทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนไดเ้สียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรสัต ์

WHART ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่ อน ามาซื ้อ และช าระค่า เช่าทรัพย์สิน                
ที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติม   

   
4.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรสัต ์WHART จะกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งหรือ

หลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่เป็นสถาบนัอื่นใด
ที่สามารถใหสิ้นเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้กู้อาจเป็นบุคคลที่เก่ียว     
โยงกันกับทรัสตี และน าเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  และอาจใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว 

   
5. เงือ่นไขในการกู้ยืมเงนิ : เงินกูย้ืมจ านวนรวมประมาณไม่เกิน 3,445,000,000 บาท ส าหรบัการลงทุน

ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  โดยเงื่อนไขและรายละเอียดที่ส  าคัญ             
จะเป็นไปตามที่แสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   

6.  ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: การกูย้ืมเงินส าหรบัลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ านวนประมาณ  
ไม่เกิน 3,445,000,000 บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะเป็นไป
ตามที่กองทรัสต์ WHART จะได้ตกลงกับผู้ให้กู้ และเปิดเผยในแบบแสดง
รายการขอ้มลู และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อไป  
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7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน 

: เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ้ย และการช าระดอกเบีย้         
จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าใหก้องทรสัต์ WHART เสียประโยชน ์
โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ เก่ียวข้องที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า
ตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรียกเก็บ
จ า ก ก อ ง ท รั ส ต์  WHART อ ยู่ ใ น อั ต ร า ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม แล ะ เ หม า ะสม                           
โดยเปรียบเทียบจากอัตราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรสัต์ 
WHART ในอดีต และอัตราที่เรียกเก็บกับผูกู้ ้/ ผูร้บับริการรายอื่น และผู้ที่มี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเขา้ 
ท าธุรกรรมนั้น โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์       
ของกองทรัสต ์WHART และผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นส าคัญ เช่น ค่าตอบแทน    
จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา 
ฯลฯ ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ดอกเบีย้      
ในปีที่ 1 จะไม่เกินรอ้ยละ MLR – 1.5 ต่อปี เวน้แต่กรณียกเวน้บางประการท่ี     
อาจระบไุวใ้นสญัญาเงินกูต้่อไป 

   
8. ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากกู้ยืมเงนิ : ท าใหโ้ครงสรา้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมของ

กองทรสัต ์WHART เกิดความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของ
กองทรัสต ์WHART โดยพิจารณาจากสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้      
ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการ 

   
9. การขออนุมตัิท ารายการ : จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมด
ของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
รายการนีอ้าจเขา้ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์อง
กองทรสัต ์WHART กับทรสัตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้ง
ไม่มีเสียงคัดคา้นเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว 
บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ  
 

 

โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ      
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

  
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้า
ท ารายการ และเปรียบเทียบ

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สิน          
ที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์ WHART มี โครงสร้างการบริหารเงินที่มี
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ความสมเหตุสมผลระหว่างการ
ท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

ประสิทธิภาพมากขึน้ และตน้ทนุในการลงทนุต ่าลง เมื่อเทียบกบัการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์ีขึน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดค้  านึงถึงการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทรสัต ์WHART ดว้ย ในขณะเดียวกันอตัราดอกเบีย้ที่กองทรสัต ์
WHART ตอ้งช าระในการกูย้ืมเงินในครัง้นีจ้ะอยู่ในเกณฑ ์ที่ใกลเ้คียงกบัอตัรา
การกูย้ืมเงินของลกูคา้ชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่วนใหญ่เสนอใหก้บั
ลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกันและอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ใกลเ้คียง
กัน (เช่น ในเรื่องที่เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจา้หนีแ้ละผูถื้อหุน้ / ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
และปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินใน ส่วนทุนของ
กองทรัสต ์WHART อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่
กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์ WHART           
เสียประโยชน ์เนื่องจากเป็นไปตามทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) 
และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   
11. ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษทัฯ ทีแ่ตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

: ไม่มี 

   
12. รายการระหว่างกนัทีผ่่านมา 
 

: 1. รายไดด้อกเบีย้และเงินฝากธนาคาร 
ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของกองทรัสต์น าเงินสดที่เหลือหลังการเข้า
ลงทนุฝากไวก้บัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. ดอกเบีย้และเงินกูย้ืม 
ทรสัตีซึ่งกระท าในนามของกองทรสัตไ์ดเ้ขา้กูย้ืมเงินและใหห้ลกัประกนั
ในการกู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ      
บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มียอดเงินกู้กับธนาคาร   
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 2,270.00 ลา้นบาท   

   
13. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้

ถือหน่วยทรัสต ์10 รายแรก ณ 
วันก าหนดรายชื่อคร้ังล่าสุด 

: 1. รายชื่อผูบ้รหิาร 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ประกอบดว้ย  
1) นายอนวุฒัน ์จารุกรสกลุ 
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2) นายธนภทัร อนนัตประยรู 
3) นางสาวพรทิพย ์วิทยาวชัรนิทร ์
4) นางสาวนรีเมธ กิตติคณุธนสาร 
5) นางสาวณวลัรณีิ สวุินิจวงษ์ 
6) นายชยัวฒัน ์มั่นคงดี 
7) นางสาวบณุฑรกิา พงษ์ศิริ 
 
2. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง

เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญั
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 (Record Date) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 14 

   
14. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์WHART 

 
งบดุล 

หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่ 

31 ธนัวาคม 
2562 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วันที ่ 
31 มีนาคม  

2565 
สินทรัพย ์     
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 37,020,694,030 40,232,263,768 45,353,757,490 45,354,146,176 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 279,579,732 1,576,753,003 2,517,698,085 2,504,513,252 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 367,639,565 244,851,493 144,402,296 124,614,494 
รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 314,951,981 347,480,709 236,012,364 241,330,429 
ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน 88,261,783 61,645,016 46,459,325 27,691,939 
สินทรพัยอ์ื่น 83,101,965 132,004,094 156,203,397 103,676,492 
รวมสินทรัพย ์ 38,154,229,056 42,594,998,083 48,454,532,957 48,355,972,782 
หนีส้ิน     
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหนา้ 74,104,677 74,776,099 95,249,895 49,079,676 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 1,026,389,620 1,099,849,286 1,120,944,329 1,131,013,596 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,492,003,409 2,127,587,965 2,258,388,231 2,260,731,194 
หุน้กู ้- สทุธิ 7,993,350,929 7,996,240,010 9,992,619,737 9,992,183,131 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 92,450,722 129,026,605 116,553,579 54,892,772 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 669,065,386 681,774,400  676,786,291 
หนีสิ้นอื่น 160,139,379 85,286,135 252,086,682  17,197,437 
รวมหนีส้ิน 10,838,438,736 12,181,831,486 14,517,616,853  14,181,884,097 
สินทรัพยสุ์ทธิ 27,315,790,320 30,413,166,597 33,936,916,104  34,174,088,685 
สินทรัพยสุ์ทธิประกอบด้วย     
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 26,517,244,550 29,084,083,653 32,651,799,943  32,651,799,943 
ก าไรสะสม 798,545,770 1,329,082,944 1,285,116,161  1,522,288,742 
สินทรัพยสุ์ทธิ 27,315,790,320 30,413,166,597 33,936,916,104  34,174,088,685 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.6926 10.9518 11.0709  11.1483 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ  าหน่ายแล้วทั้งหมด
ปลายงวด (หน่วย) 

2,554,629,507 2,776,997,063 3,065,395,883  3,065,395,883 
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งบก าไรขาดทนุ 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

 
ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที ่1 
ปี 2565 

รายได้จากการลงทุน     
รายไดค้่าเช่าและบรกิารคลงัสินคา้ 2,201,633,009 2,485,477,506 2,512,410,430 746,292,238 
รายไดค้่าเช่าและบรกิารอื่น ๆ 33,315,223 27,834,413 28,033,741  7,502,243 
รายไดช้ดเชยค่าเช่าและบรกิารสญัญาตกลงกระท า
การ 

28,288,870 
38,201,053 27,432,637  6,460,514 

รายไดด้อกเบีย้ 575,450 4,451,417 6,626,994 1,985,670 
รวมรายได้    2,263,812,552 2,555,964,389 2,574,503,802 762,240,665 
ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทนุของการใหเ้ช่าและการใหบ้รกิาร 92,427,238 54,256,461 49,908,140 4,777,651 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 50,893,240 58,797,740 68,242,725 17,827,076 
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 40,714,592 40,653,884 43,042,668 11,183,167 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,442,667 5,625,879 5,235,805 1,186,701 
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 54,593,238 69,277,096 80,156,889 21,775,489 
ค่าใชจ้่ายอื่น 128,272,078 202,742,759 212,086,873 23,277,169 
รวมค่าใช้จ่าย 373,343,053 431,353,819  458,673,100 80,027,253 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิ 

1,890,469,499 2,124,610,570  2,115,830,702  682,213,412 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ     
ดอกเบีย้จ่าย 342,495,062 293,892,849 304,923,543 78,752,754 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,547,974,437 1,830,717,721 1,810,907,159 603,460,658 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน     
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ 30,381,691 9,736,220 1,146,487 - 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากการวัด
ค่าเงินลงทนุ 

336,235,293 437,843,386 248,221,514 - 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 366,616,984 447,579,606 249,368,001 - 
ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ใ นสิ นท รัพย์ สุ ท ธิ จ า กก า ร
ด าเนินงานในระหว่างงวด 

1,914,591,421 2,278,297,327 2,060,275,160 603,460,658 
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

 
ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที ่1 
ปี 2565 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (2,917,326,348) 105,083,167 (2,328,315,321) 487,303,240 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 3,057,244,632 1,192,090,104 3,269,260,403 (500,488,073) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง)สุทธิ 

139,918,284 1,297,173,271 
 

940,945,082 (13,184,833) 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ 

 
ปีบัญชี 2562 

 
ปีบัญชี 2563 

 
ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที ่1 
ปี 2565 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.6926 10.9518 11.0709  11.1483 
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรบังวดต่อหน่วย (บาท) 

0.7495 0.8204 
 

0.6721 0.1969 

EBITDA ต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 4.95 4.99 4.37 5.641 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 28.41 28.60 29.96 29.33 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ) 39.68 40.05 42.78 41.50 

 
 

  
 
 

 
1 ค านวณจาก Annualized EBITDA 
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผลในการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 วตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต ์WHART") คือ เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั่วไปโดยน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซือ้ และ/หรือ เช่า 
(รวมถึงเช่าช่วง) อสังหาริมทรพัยต์ลอดจนท าการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาศกัยภาพของอสงัหาริมทรพัย ์และจดัหา
ผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว และ/หรือ จ าหน่ายทรพัยสิ์นต่างๆ ที่ กองทรสัต ์WHART ไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้ 
ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนข์องทรพัยสิ์นเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัต ์

วัตถุประสงคใ์นการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จัดการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART จึงมีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART  
ครัง้ที่ 7 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม เพื่อน าเงินที่ไดจ้ากการระดมเงินทุนในครัง้นี ้ และ/หรือ เงินกูย้ืม 
และ เงินประกันการเช่าและการบริการตามสญัญาเช่าและสัญญาบริการและเงินสดของกองทรสัต ์WHART ไปลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน สิทธิการเช่าในอาคารศนูยก์ระจาย
สินคา้ คลงัสินคา้ โรงงาน และส านักงาน และส่ิงปลกูสรา้งอื่น ๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และเครื่องมือ อุปกรณ ์และงานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและ
จ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ โรงงาน และส านักงาน จากบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นดังต่อไปนี ้
กล่าวคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากัด 
(“WHAVH”) บรษิัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ากดั (“Central WHA Alliance”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพี
เอ็น อะไลแอนซ ์จ ากัด (“WHA KPN Alliance”)  (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ลกัษณะการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

1. โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ตั้งอยู่ที่ต าบล 
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน 

1.1. สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่เช่าช่วงโดยประมาณ 33 ไร่ 65.95 ตารางวา1 มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม2 โดยแบ่งเป็น 

 
1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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– สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597 และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 

25152, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 33622  

– สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในท่ีดินโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620  

1.2. สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินคา้ และส านกังานในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-
ตราด กม.23 โปรเจค 3 จ านวน 3 หลัง (ได้แก่ อาคาร B, C และ D3) ขนาดพื ้นที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 
34,001.00 ตารางเมตร และส่ิงปลูกสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่  28 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต ์
WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม4 

1.3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

หมายเหตุ: 
 
(1) กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 

3 ภายใตเ้งื่อนไขว่า นางนภาพร สรุเดชวิบูลย ์บริษัท พชัรกานดา จ ากดั และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ในฐานะ
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ และบรษิัท ปทมุผล จ ากดั (ในฐานะผูม้ีสิทธิ
การเช่าที่ดินดงักล่าวจากคุณหญิงกานดา เตชะไพบลูย)์ ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและ
หนา้ที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่าง นางนภาพร สรุเดชวิบูลย ์และ WHA และระหว่างบรษิัท พชัรกานดา จ ากดัและ 
WHA และระหว่างคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลยแ์ละบริษัท ปทุมผล จ ากัด) หรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง 
(ระหว่างบริษัท ปทุมผล จ ากดั และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้ ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ WHA หรือ บริษัท  
ปทมุผล จ ากดั ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว 
 

(2) บรษิัท พชัรกานดา จ ากัด (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลง
ด าเนินการจดทะเบียนใหก้องทรสัต ์WHART เป็นผูร้บัประโยชนใ์นภาระติดพันในอสงัหาริมทรพัยบ์นที่ดินบางส่วน
ของบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในโครงการ 
ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART 
และ/หรือ ผูเ้ช่าพืน้ที่ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าว ใชป้ระโยชนใ์นทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบายน า้ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิด

 
3 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
4 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต ์WHART ลงทนุในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามบันทึกขอ้ตกลงที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับบริษัท  
พชัรกานดา จ ากดั (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ต่อไป 
  

(3) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด 
กม.23 โปรเจค 3 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ และหาก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่
อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA (ซึ่ง
เป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้
เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผูเ้ชา่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้
เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น)  ต่อไป  

 
(4) ในกรณีที่มีพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด 

กม.23 โปรเจค 3 ซึ่งมีผูเ้ช่า ณ วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแต่สญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งจะครบก าหนดอายุการเช่าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (“พื้นที่ที่มีการเช่าระยะสั้น”) ซึ่งหากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายสุญัญาเชา่หรืออยูใ่นระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระ
ค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่ที่มีการเช่า
ระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต์
เขา้ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในชว่งระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์
WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป 

 
(5) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 นี ้กองทรสัต ์

WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากนางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์ในโฉนดเลขที่ 25152 

และบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 

33622 และมีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบรษิัท ปทมุผล จ ากดั ในโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และ 33620)  

2) สญัญาเช่าอาคาร กับ WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ ส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

อื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน

ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงท่ีดิน กับ นางนภาพร สรุเดชวิบูลย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ 

WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 
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6) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ บริษัท พัชรกานดา จ ากัด (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ 

WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

7) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
บริษัท ปทุมผล จ ากัด (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าที่ดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินในโครงการ
ดงักล่าว) 

 
2. โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี ตั้งอยู่ทีต่ าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน 

2.1. สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22009) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 62.80 ตารางวา5 มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม6 พรอ้มค ามั่นของ 
WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี  

2.2. สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 8,151.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติม7 พรอ้มค ามั่นของ WHA ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี   

2.3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้

ประโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี 

หมายเหตุ: 
 
(1) โครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในครัง้นีม้ีพืน้ที่ดา้นหลงัที่เป็นที่ว่างยงัไม่มีอาคารตัง้อยู่  

ซึ่งมีเนือ้ที่โดยประมาณ 5,604 ตารางเมตร ปัจจบุนั บรษิัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ช่าพืน้ท่ีโครงการ
ดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ทั้งหมดซึ่งครอบคลมุพืน้ที่ดา้นหลังดงักล่าว ดว้ย บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด มีแผนที่จะเพิ่มพื ้นที่คลังสินค้าลงบนพื ้นที่ด้านหลังดังกล่าว  โดยจะขอให้ WHA ปลูกสรา้งอาคาร
คลงัสินคา้ลงบนพืน้ที่ดา้นหลงัดงักล่าว ซึ่งอาจเชื่อมต่อกับอาคารคลงัสินคา้ปัจจุบนั และใหเ้ช่าแก่บรษิัท ซิกโนด ซิส
เท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั อย่างไรก็ดี บรษิัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ยงัมิไดด้  าเนินการขอใหเ้พิ่มพืน้ที่
คลงัสินคา้ลงบนพืน้ที่ดา้นหลงัดงักล่าวแต่อย่างใด  ทรพัยสิ์นในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ที่กองทรสัต์
จะเขา้ลงทนุครัง้นีจ้ึงยงัไม่มคีลงัสินคา้บนพืน้ท่ีดา้นหลงัดงักล่าว ดว้ยเหตดุงักล่าว เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดล้งทนุใน
ทรัพย์สินในโครงการ ดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่นี ้แล้ว WHA จะขอให้ WHA มีสิทธิที่จะปลูกสรา้งอาคาร

 
5 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
6 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
7 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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คลงัสินคา้ โรงงาน และ/หรือ ส านกังานลงบนพืน้ที่ดา้นหลงัดงักล่าว เพื่อใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีดา้นหลงัในเวลานัน้ 
โดยอาคารที่ปลูกสรา้งลงบนพืน้ที่ดา้นหลังดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงาน
ปัจจบุนั และ ไม่เก็บค่าตอบแทนใดๆ จาก WHA  

ในกรณีที่  WHA ได้ปลูกสรา้งอาคารลงบนพื ้นที่ด้านหลังแล้ว  กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ให้แก่สิทธิแก่
กองทรสัต  ์WHART ที่จะลงทุนในอาคารดังกล่าวในเวลาใดๆ และก่อนบุคคลอื่น เพื่อให้กองทรัสต์ WHART ได้มี
โอกาสลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมที่จะก่อรายไดแ้ก่กองทรสัต์ WHART  โดยรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนจะ
เป็นไปตามที่กองทรสัต  ์WHART และ WHA ตกลงร่วมกัน  ในกรณีที่การลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนการลงทนุ 
 

(2) ในปัจจุบนั แมพ้ืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ มีผูเ้ช่าครบ
เต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารโรงงาน 
คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให้ WHA (ซึ่งเป็น
เจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ท่ีอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัไม่มี
ผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) 
ต่อไป 

 
(3) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่นี ้ กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า

สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  
1) สญัญาเช่าทรพัยสิ์น (ที่ดิน อาคารโรงงาน คลงัสินคา้และส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารโรงงานคลงัสินคา้และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

3) สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการ

ดงักล่าว) 

 
3. โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์เทพารักษ์ กม.21 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอ 

บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน 
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3.1 สิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในบางส่วนของที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่  36107) โดยมีเนื ้อที่แบ่งเช่าช่วง
โดยประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 29.40 ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่  24 พฤษภาคม 2594 หรือ
ประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม9 

3.2 สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ 
กม.21 จ านวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร J10 และ I 11) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 30,311.00 ตารางเมตร 
และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 
24 พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม12 

3.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
เทพารกัษ์ กม.21 

หมายเหตุ:  
 
(1) กองทรสัต ์WHART จะเข้าลงทุนในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ภายใต้

เงื่อนไขว่าในกรณีที่  WHAVH ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลัก บริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากัด (ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงจะยงัไม่แสดงเจตนาการเลิกสญัญาเช่าหลกั
ไปยัง WHAVH แต่จะแจง้ให ้WHAVH และกองทรสัต ์WHART ทราบถึงเหตุผิดสัญญาเพื่อใหก้องทรสัต์ WHART มี
สิทธิเขา้แก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว หรือบอกกล่าวรบัโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่าง บริษัท 
สุวรรณภูมิไพศาล จ ากัด และ WHAVH) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ ตาม
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขา้แกไ้ขการผิดสญัญาเช่าหลกัอนัเกิดจาก WHAVH แทน 
 

(2) บริษัท สวุรรณภูมิไพศาล จ ากัด (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ 
ตกลงด าเนินการจดทะเบียนให้กองทรสัต ์WHART เป็นผู้รบัประโยชน์ในภาระติดพันในอสังหาริมทรพัยบ์นที่ดิน
บางส่วนของบริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากัด ซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนใน
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART 
และ/หรือ ผูเ้ช่าพืน้ที่ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าว ใชป้ระโยชนใ์นทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบายน า้ ไฟฟ้า 

 
8 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
9 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
10อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร ทัง้นี ้
WHAVH จะด าเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART ก่อนวันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 8 
(กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
11 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต์ WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
12 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ประปา โทรศัพท ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต ์WHART ลงทนุในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
เทพารกัษ์ กม.21 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบับรษิัท สวุรรณภูมิไพศาล 
จ ากดั (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ต่อไป  

 
(3) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.

21 ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื ้นที่  และหาก ณ วันที่กองทรัสต์  WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคาร
คลังสินค้า และส านักงานที่ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพื ้นที่  ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้า และ
ส านักงานที่ยงัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวันที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA และ 
WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 
 

(4)  การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 นี ้กองทรสัต ์WHART จะ
เขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากบรษิัท สวุรรณภมูิไพศาล จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 

36107)  

2) สญัญาเช่าอาคาร กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

อื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ

ดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าท่ีดินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิง

ปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กบั บรษิัท สวุรรณภูมิไพศาล จ ากัด (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 

และ WHAVH (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

 

4. โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ตั้งอยู่ทีต่ าบล
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน 



 

- 8 - 

4.1 สิทธิการเช่าช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21940, 21942 และ 21943) โดยมี
เนื ้อที่แบ่งเช่าช่วงโดยประมาณ 20 ไร่ 2 งาน 86.50 ตารางวา13 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่  2 
มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม14 

4.2 สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 จ านวน 5 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร J, K, L, M และ N) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 19,796.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวนัที่  2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 21 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART 
คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม15 

4.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 

หมายเหตุ:  
 
(1) กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 

โปรเจค 2 ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัดกรณ์ทิพย์ (ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด16 (ในฐานะผูม้ีสิทธิ
การเช่าที่ดินดงักล่าวจากเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิ
และหนา้ที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั และบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด และระหว่าง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย ์และบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่างบรษิัท เค
พีเอ็น แลนด ์จ ากดั และ WHA KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์
จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว 
 

(2) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านกังานในโครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ หาก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน
ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์
WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 
ส าหรับพื ้นที่อาคารโรงงาน คลังสินค้า และส านักงานที่ยังไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต ์

 
13 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
14 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
15 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
16 เดมิชือ่ บริษัท เคพเีอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
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WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

 
(3) ในกรณีที่มีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานในโครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น

เตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ซึ่งมีผูเ้ช่า ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแต่สญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งจะครบก าหนด
อายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (“พื้นที่ที่มีการเช่าระยะสั้น”) ซึ่งหากครบ
ก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการ
เช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของ
ทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจาก
ครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวันครบก าหนด 1 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัตเ์ข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากับ WHA และ 
WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 

 

(4) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 นี ้
กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงจากบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั)   

2) สัญญาเช่าอาคาร กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน คลังสินค้า และ 

ส านกังาน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ใน

โครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเช่าช่วงที่ดิน กบั บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณท์ิพย ์(ซึ่ง

เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าในที่ดิน) และ WHA KPN 

Alliance (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินในโครงการดงักล่าว) 

 

5. โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 ตั้งอยู่ที่ต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอ 
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองทรสัต ์WHART จะลงทนุใน 
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5.1 สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 46632) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 68 ไร่ 2 งาน 42.60 ตารางวา17 มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม18 พรอ้มค ามั่นของ 
Central WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

5.2 สิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังนอ้ย 63 จ านวน 3 หลัง (ไดแ้ก่อาคาร A, B และ C19) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
67,704.00 ตารางเมตร และส่ิงปลูกสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม20 พรอ้มค ามั่นของ Central 
WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

5.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

หมายเหตุ:  
 
(1) ในการลงทนุในครัง้นี ้Central WHA Alliance ไดม้ีเงื่อนไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียนภาระจ ายอมในบางส่วน

ของที่ดินของกองทรัสต์ WHART ในโครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 ซึ่ง
กองทรสัตไ์ด้ลงทุนซือ้ไว้ในปี 2561 เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ส าหรบัที่ดินเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซึ่ง
ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และส าหรบัท่ีดินในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนในครัง้นี ้  โดยไม่มีค่าตอบแทน พรอ้มกันนี ้Central WHA Alliance ไดข้อใหก้องทรสัต์ WHART 
ยิ น ยอม ให้  Central WHA Alliance ใช้พื ้ น ที่ บ า ง ส่ วน ใน โค รงก ารดั บ บ ลิ ว เอ ช เอ  เซ็ น ท รัล  เม กก ะ  โล 
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในครัง้นี ้เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบัที่ดินของ Central WHA 
Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และโดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาที่กองทรสัต ์WHART 
จะเขา้ท ากบั Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป 
 

(2) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ หาก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามี
พืน้ที่อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์
WHART จะขอให ้WHA หรือ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 
ส าหรบัพืน้ที่อาคารศูนยก์ระจายสินค้า คลังสินคา้ และส านักงานที่ยังไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่

 
17 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
18 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
19 อาคาร C อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
20 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป   

 
(3) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 นี ้กองทรสัต ์WHART จะ

เขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สัญญาเช่าทรพัยสิ์น (ที่ดิน อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลังสินคา้และส านักงาน พรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอื่นๆ) กับ 

Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารศูนยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้และส านักงาน 

พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ ์กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ใน

โครงการดงักล่าว) 

3) สญัญาจ านองกบั Central WHA Alliance (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้ง
และทรพัยสิ์นอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  
 
ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนตาม 1. ถึง 5. รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม" ทั้งนี ้

รายละเอียดเก่ียวกับทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และใหถื้อเอารายละเอียดที่ปรากฏตาม
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8  

▪ ผลประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการลงทุนเพิ่มเติม 

ในการนี ้บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

1. การลงทนุเพิ่มในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของ
กองทรัสต ์WHART 

การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และสิทธิการเช่าใน
อาคารศนูยก์ระจายสินคา้ คลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังาน ของกองทรสัต ์WHART ในครัง้นี ้สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์
ของการจดัตัง้กองทรสัต ์WHART โดยเป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม ที่จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ WHART เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART 
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2. การลงทนุในทรัพยส์นิทีมี่ศักยภาพในการสร้างรายได้ซ่ึงจะเพิ่มผลประโยชนใ์หก้ับกองทรัสต ์WHART 

บรษิัทฯ เชื่อว่าการลงทนุเพิ่มเตมิโดยลงทนุในสิทธิการเชา่ หรือสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และสิทธิการเช่าในอาคาร
ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART  
ในครัง้นี ้มีจดุเด่นต่าง ๆ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชนใ์หก้บักองทรสัต ์WHART ไดด้งันี ้

▪ ท าเลทีต่ั้งทีด่ี 

การมีท าเลที่ตัง้ที่อยู่ในบริเวณที่ถูกตอ้งเหมาะสม เป็นปัจจยัหนึ่งในความส าเรจ็ของการประกอบธุรกิจ
ประเภทโลจิสติกส ์อันจะส่งผลให้โครงการสามารถรกัษาอัตราการเช่าอาคารคลังสินคา้ เพื่อสรา้งรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนที่ดีแก่กองทรสัต ์WHART ไดอ้ย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) โครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ตัง้อยู่ที่ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (2) โ ค ร ง ก า ร
ดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ ตัง้อยู่ที่ต  าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี(3) โครงการดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารกัษ์ กม.21 ตั้งอยู่ที่ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
(4) โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ตัง้อยู่ที่ต  าบลบาง
เสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ (5) โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วัง
นอ้ย 63 ตัง้อยู่ที่ต  าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งลว้นตัง้อยู่บนท าเลที่มีศักยภาพ โดย
ท าเลบริเวณอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งศูนยก์ลางการขนส่งส าคัญของประเทศไทย เพื่อ
รองรบัความตอ้งการจากผูเ้ช่าที่เป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นโลจิสติกสแ์ละบริษัทขนส่ง ส าหรบัท าเลบริเวณอ าเภอวงั
นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็น บริเวณที่มีแนวโนม้เติบโตดีตามแนวโนม้การเติบโตของตลาดในบรเิวณดา้น
เหนือของกรุงเทพมหานคร เนื่องดว้ยเป็นท าเลที่ใกลก้รุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรม โดยท าเลดงักล่าว
เป็นแหล่งของศูนยก์ระจายสินคา้หลักสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ  ผ่านถนนพหลโยธินเป็นหลัก ส าหรับท าเลบริเวณอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 ซึ่งเป็นท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรบัการประกอบกิจการโรงงาน
อตุสาหกรรม และคลงัสินคา้ อีกทัง้ยงัห่างจากท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงัและศรีราชาประมาณ 25 กิโลเมตร  

ดงันัน้ ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวขา้งตน้ที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุในครัง้นีล้ว้นมีท าเล
ที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้อยู่บนเสน้ทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินคา้ไป
ทั่วภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลใหม้ีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง
สินคา้ไปยงัศนูยก์ลางการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทนุการขนส่งใหแ้ก่ผูเ้ช่าไดเ้ป็นอย่างดี  

▪ คุณภาพและลักษณะของสินทรัพยท์ีจ่ะลงทุน 

อาคารคลังสินคา้ที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนนั้น ประกอบไปดว้ยโครงการแบบ Built-to-Suit ซึ่ง
สรา้งขึน้ใหต้รงกับมาตรฐานและความตอ้งการของผูเ้ช่าโดยเฉพาะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่ของโครงการแบบ 
Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาว และแบบ Ready-Built ซึ่งจะช่วยรองรบัความตอ้งการขยายพืน้ที่ของ
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ลกูคา้ปัจจบุนั และเพิ่มฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มผูเ้ช่ารายใหม่ที่แมว้่าจะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ ในขณะนี ้แต่ยงัมี
ศักยภาพในการเพิ่มพืน้ที่เช่าและอาจตอ้งการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต ทั้งนี ้การเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่  8 ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าว จึงเป็นการกระจายความเส่ียง และช่วย
เสรมิสรา้งศกัยภาพและความมั่นคงของรายไดข้องกองทรสัต ์WHART  

▪ ศักยภาพของผู้เช่า 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีศักยภาพในการสรา้งรายไดท้ี่ดี  โดยกลุ่มผูเ้ช่าพืน้ที่นับเป็นกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายที่มีทัง้ศกัยภาพ และอยู่ในธุรกิจที่ก าลงัเติบโต อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายในแง่ของการกระจายตวัไป
ยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถสรา้งรายไดอ้ย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี ้รายละเอียดของผูเ้ช่า รวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัสดัส่วนการเช่าพืน้ท่ีที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเติบโตของรายได้จากการลงทุนใน
สินทรัพยเ์พิ่มเติม  

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติมนี ้จะท าใหก้องทรสัต ์WHART มีความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้
ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณว์่าจะท าใหร้ายไดข้องกองทรสัต ์WHART เพิ่มขึน้จากรายไดท้ี่จะไดร้บัจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้ และเพิ่มโอกาสในการสรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระดับที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชนต์อบแทนก่อนการเขา้ลงทุน ในรูปแบบของประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 
โดยอา้งอิงจากประมาณการรายไดท้ี่คาดว่ากองทรสัต ์WHART จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ไดจ้่ายช าระเป็นเงินสดจรงิ โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายไดส้ าหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 – 
31 ธันวาคม 2566 ดงันี ้

 
ทรัพยส์ิน 
ทีม่ีอยู่เดิม 

ทรัพยส์ิน 
หลังการลงทุน 

เพ่ิมเติมคร้ังที่ 8 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 3,214.38 3,522.07 

รายไดอ้ื่น 0.81 0.88 

รวมรายได้ 3,215.19 3,522.95 

   

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ (88.00) (98.07) 

ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย ์ 3,127.19 3,424.88 

   
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทรสัต ์ (174.85) (185.23) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการแปลงสภาพตดัจ่าย (45.21) (45.21) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตส์  าหรบัการลงทุนในทรพัยส์ิน - (35.38) 
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ทรัพยส์ิน 
ทีม่ีอยู่เดิม 

ทรัพยส์ิน 
หลังการลงทุน 

เพ่ิมเติมคร้ังที่ 8 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
เพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (331.03) (360.63) 

ก าไรสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน 2,576.10 2,798.43 

   
 (หกัออก) รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการท่ีมิไดร้บัช าระเป็นเงินสดจริง (19.14) (55.01) 
บวกกลบั  ดอกเบีย้คา้งจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ 5.12 9.55 
เงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน 2,562.08 2,752.97 

   
บวกกลบั  สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายค่าใชจ้่าย 
 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการแปลงสภาพ 

45.21 45.21 

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย 
 หน่วยทรสัตส์  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

- 35.38 

บวกกลบั  ภาษีมลูค่าเพิ่มรอขอคืน - 25.63 
หกัออก    การช าระคืนเงินตน้เงินกูย้ืม (0.90) (0.90) 

หกัออก    การช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (42.38) (44.50) 

เงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน 2,564.01 2,813.79 

   

ประมาณอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุ (รอ้ยละ)  93.50 93.50 

ประมาณการเงินสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ 
เงินลดทุน 

2,397.35 2,630.89 

 
   
ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน   

- ประโยชนต์อบแทน 2,397.35 2,630.89 
- เงินลดทนุ - - 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน 2,397.35 2,630.89 

   
จ านวนหน่วยทรสัต ์(ลา้นหน่วย) 1 3,065.40 3,280.13 
ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)   

- ประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.78 0.80 
- เงินลดทนุต่อหน่วย - - 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 0.78 0.80 
หมายเหตุ 
1 จ านวนหน่วยทรสัต์เป็นตัวเลขอา้งอิงเพื่อใชใ้นการค านวณเท่านั้น จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัต์จะออกและเสนอขายสุดทา้ย อาจ

มากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่ประมาณการนี ้ 
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ประมาณการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2566 ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอตัราจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลด
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์เมื่อค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหน่วยทรสัต ์WHART ตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 
2565 ถึงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 (15 วนัท าการ) ที่ 11.09 บาทต่อหน่วย อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 7.21 

นอกจากนี ้ในกรณีที่กองทรสัต ์WHART ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจาก
การระดมทนุผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนครัง้ที่ 7 และเงินประกันการเช่าและการบริการและเงินสดของ
กองทรสัต ์WHART โดยไม่มีการกู้ยืมเงิน (“กรณีออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พียงอย่างเดียว”) หรือในกรณีที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  8 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 

3,445.00 ลา้นบาท21 และเงินประกันการเช่าและการบรกิารและเงินสดของกองทรสัต ์WHART โดยไม่มีการระดมทนุผ่าน

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุครัง้ที่ 7 (“กรณีใช้เงนิกู้เพียงอย่างเดียว”) โดยใชส้มมติฐานอื่นเดียวกนักบัท่ีใช้
จัดท างบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ คาดว่าประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนให้แ ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายหลังการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ส าหรบัทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จะไม่ดอ้ยไปกว่า
ประมาณการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่  8 ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2566 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2566  

ทัง้นี ้ประมาณการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุ และประมาณการอตัราจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงิน
ลดทนุ ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิ ราคาเสนอขายสดุทา้ย จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายสดุทา้ย 
และจ านวนเงินกูย้ืมที่ใช ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึง 
สภาพตลาดเงิน ตลาดทนุ และผลการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทนุสถาบนั (Bookbuilding) เป็นตน้ 
 

▪ ศักยภาพของผู้บริหารทรัพยส์นิ 

WHA เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท WHA GROUP ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้นพัฒนาอสังหาริมทรพัยด์า้น
ธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที่ไดม้าตรฐานในระดับสากล โดยสรา้งและออกแบบใหม้ี
มาตรฐานและคณุภาพตามความตอ้งการของลกูคา้โดยเฉพาะ และมีคณะผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณม์ากกว่า 20 
ปี ซึ่งไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิัทชัน้น าระดบัสากล ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยโุรป อเมรกิา และเอเชีย 

 
21 ประมาณการอตัราส่วนหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ WHART ภายหลงัการเขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 8 กรณีใชเ้งินกูเ้พียงอย่างเดียว จะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 29.80 (ประมาณการโดยอา้งอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ
กองทรสัต์ WHART ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564) อีกทัง้ในวนัที ่31 มกราคม 2565 กองทรสัต ์WHART ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือโดย 
TRIS อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ที่ระดบั A ดงันัน้ การลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่8 ตามกรณีใช้
เงนิกูเ้พียงอย่างเดียว จึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดใหก้องทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงนิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัย์สินรวม หรือไม่เกินรอ้ย
ละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สินรวม ส าหรบักองทรสัต์ทีมี่อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) จากการจัด
อนัดบัความน่าเชือ่ถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักูย้ืม
เงนิ 
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการที่ลงทุนพัฒนา และ/หรือ อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของ 
WHA GROUP มี พืน้ที่รวมกว่า 2.55 ลา้นตารางเมตร จึงแสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจดัการคลังสินคา้และโรงงานไดเ้ป็นอย่างดีนอกจากนี ้กลุ่มลกูคา้หลักยังเป็นกลุ่มลูกคา้ที่มีความมั่นคง
ทางธุรกิจในระดับนานาชาติ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
(FMCG) และกลุ่มธุรกิจ E-Commerce เป็นตน้  ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.wha.co.th จาก
การบริหารจัดการที่มีศักยภาพของคณะผูบ้ริหารของ WHA และการมีมาตรฐานในการสรา้งและออกแบบใน
ระดับสูงเป็นที่ยอมรบัในระดับนานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA GROUP ท าใหม้ีความมั่นใจไดว้่า WHA  
จะสามารถรักษาผู้เช่าเดิมได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีดีที่สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทรสัตไ์ด้
ในอนาคต 

4. การเพิ่มขึน้ของโอกาสในการเพิ่มทนุในอนาคต 

เนื่องจากทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมเป็นทรพัยสิ์นภายใตก้ารบรหิารจดัการของ WHA ดงันัน้ การลงทนุเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์WHART ในครัง้นีจ้ึงเพิ่มโอกาสใหก้บักองทรสัต ์WHART ที่จะลงทนุในโครงการอื่น ๆ ของ WHA เพิ่มเติมได้
อีก ซึ่งจะเป็นการสรา้งโอกาสที่ดีในการเพิ่มการเติบโตของรายไดข้องกองทรสัต ์WHART เพิ่มสภาพคล่องของการซือ้ขาย
หน่วยทรสัตแ์ละผลตอบแทนถึงผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดอ้ีกในอนาคต 

5. การเพิ่มขึน้ของสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสตท์ีอ่าจเพิ่มสูงขึน้ 

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าใหจ้ านวนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ที่มีการ
ออกและเสนอขาย เพิ่มขึน้จาก 3,065,395,883 หน่วย เป็นจ านวนไม่เกิน 3,310,395,883 หน่วย (จากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเป็นจ านวนไม่เกิน 245,000,000 หน่วย) บริษัทฯ คาดว่า การเพิ่มปรมิาณหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
WHART จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์WHART ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

http://www.wha.co.th/


สิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุและการจา่ยประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติส าหรบัปี 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2566 – วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 









































สิ่งทีส่่งมาดว้ย 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 



 

  
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง 

อสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นทีเ่กี่ยวข้องเพ่ิมเติมของทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที ่8 
 
 

ของ 
 
 

 
 
 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
 
 

เสนอต่อ 

 
 

ผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

 
 
 

จดัท ำโดย 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
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กลุ่ม WHA บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิว

เอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทท่ี บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น 
จ ำกดั (มหำชน) รว่มลงทนุ 

บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮ
ลดิง้ จ ำกดั บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั และ บรษิัท เซ็นทรลั 
ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกดั 

WHAREM หรือ ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
KAsset หรือ ทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั 
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
AEV บรษิัท เอเชี่ยน เอ็นจเินียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกดั 
SEAI บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ IFA  บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั  
ตลำดหลกัทรพัยฯ์  ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ประกำศ สร.26/2555  
 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรและขอ้ควำมในสัญญำก่อตัง้ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์(ฉบบัประมวล)  

ขอ้บงัคบั บจ/ร 29-00 ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบั กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และ
กำรเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์(บจ/ร 29-00) 

ขอ้บงัคบั บจ/ป 22-01 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลู
และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (บจ/ป 22-01) 

กำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม 

กำรเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิม โดยไม่จัดสรรให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท่ี์จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 
ทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ที ่WHART ประสงคจ์ะเข้าลงทนุ  
โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23  
โปรเจค 3 

โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 

โครงกำรซิกโนด โครงกำรดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ 
โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพำรกัษ์ กม.21 
โครงกำรเคพีเอ็นบำงนำ-ตรำด กม.
23 โปรเจค 2 

โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปร
เจค 2 

โครงกำรวงันอ้ย 63 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ 
วงันอ้ย 63 
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เรียน ท่ำนผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
 

เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซึง่สินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกัด (“WHAREM” หรือ “ผูจ้ดักำรกองทรสัต”์) ใน
ฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART” หรือ 
“กองทรสัต”์) เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 มีมติใหเ้รียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 17 
มิถนุำยน 2565 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ดงันี ้
 
เร่ืองที ่1 การลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยส์ินอื่นทีเ่กี่ยวข้องของ

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่8 
 
ตำมที่ปัจจบุนั WHART มีหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจ ำนวน 3,065,395,883 หน่วย มลูค่ำที่ตรำไวห้น่วยละ 9.0241 
บำท รวม 27,662,438,987.78 บำท และไดม้ีกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์สิทธิกำรเช่ำ และสิทธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัยใ์น
ปัจจบุนั เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 34 โครงกำร โดยไดม้ีกำรปรบัชื่อโครงกำร ตำมรำยละเอียดดงันี ้
 
ที ่ ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการทีป่รับใหม่ 

(1)  โครงกำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ WHA ลำดกระบงั Phase 1 

และ Phase 2 

โครงกำรดบับลิวเอชเอ ลำดกระบงั ดี.ซี. 

(2)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (บำงนำ-ตรำด 

กม.18) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

บำงนำ-ตรำด กม.18 

(3)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (บำงนำ-ตรำด 

กม.23) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 1 

(4)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.4) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหำรพิจิตร กม.4 

(5)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 61) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

วงันอ้ย 61 

(6)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (สระบรุี) โครงกำรดบับลิวเอชเอ ฮิตำชิ สระบรุี / ดบับลิวเอชเอ 

เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์สระบรุี 

(7)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.5) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหำรพิจิตร กม.5 
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ที ่ ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการทีป่รับใหม่ 

(8)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ลำดกระบงั) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ลำดกระบงั 

(9)  โครงกำร Kao โครงกำรคำโอ อมตะ ดี.ซี. 

(10)  โครงกำร DKSH Consumer และ โครงกำร DKSH 3M โครงกำรดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์กู๊ดส ์/ ดบับลิวเอช

เอ อินทนนท ์

(11)  โครงกำร DKSH บำงปะอิน โครงกำรดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์กู๊ดส ์บำงปะอิน 

(12)  โครงกำร Ducati โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดคูำติ 

(13)  โครงกำร Healthcare โครงกำรศรีเพชร ดี.ซี. 

(14)  โครงกำร DSG Phase 1 และ 2 โครงกำรดับบลิวเอชเอ ดีเอสจีที ดิสทริบิวชั่น เซ็น

เตอร ์สระบรุี 

(15)  โค รงกำร  WHA Mega Logistics Center (พำนทอง 

ชลบรุี) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

พำนทอง ชลบรุ ี

(16)  โครงกำร  WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-

ตรำด กม.19) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

บำงนำ-ตรำด กม.19 

(17)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.3) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหำรพิจิตร กม.3 โปรเจค 1 

(18)  โครงกำร WHA Mega Logistics (ล ำลกูกำ) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ล ำลกูกำ 

(19)  โครงกำร Omada Aerospace Factory (ระยอง) โครงกำรดบับลิวเอชเอ แฟคทอร่ี ระยอง 

(20)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (พระรำม 2 กม. 

35 เฟส 1) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

พระรำม 2 กม.35 

(21)  โครงกำร DSG WHASIL โครงกำรดีเอสจีที สระบรุี 

(22)  โค รงกำร  Central WHA Mega Logistics Center ( วัง

นอ้ย 63) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 

(23)  โครงกำร WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบำง

นำ-ตรำด กม. 23) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (อำคำร 

A,B) 

(24)  โครงกำร DTS โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร ์ออ

โทโมทีฟ ซีส  

(25)  โครงกำร Roechling โครงกำรดบับลิวเอชเอ โรคคลิ่ง แฟคทอร่ี 
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ที ่ ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการทีป่รับใหม่ 

(26)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.3 เฟส 1) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหำรพิจิตร กม.3 (ยนูิลีเวอร)์ 

(27)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร 

กม.3 เฟส 2) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

ชลหำรพิจิตร กม.3 โปรเจค 2 

(28)  โครงกำร WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบำง

นำ-ตรำด กม. 23 เฟส 2) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (อำคำร 

C,E,H) 

(29)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

แหลมฉบงั โปรเจค 1 

(30)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

โปรเจค 2 

(31)  โครงกำร WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบำง

นำ-ตรำด กม. 23 เฟส 3) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์

เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (อำคำร 

D,I,F,G) 

(32)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

วงันอ้ย 62 

(33)  โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-

ตรำด กม. 23 โปรเจค 3) 

โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์

บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 

(34)  โครงกำร WHA E-Commerce Park โครงกำรดบับลิวเอชเอ อีคอมเมิรซ์ ปำรค์ 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้ WHART ในกำรระดมเงินทนุไปซือ้ เช่ำ และ/หรือ เช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัย ์ตลอดจนท ำ
กำรปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพฒันำศกัยภำพของอสงัหำรมิทรพัย ์และจดัหำผลประโยชนจ์ำกอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว เพื่อก่อใหเ้กิด
รำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่ WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART คณะกรรมกำร WHAREM มีมติเห็นควรให ้WHART ลงทุน
ในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 โดยกำรเพิ่มทุนของ WHART ครัง้ที่ 7 และ/หรือ กูย้ืมเงินเพื่อกำรลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
เพื่อเพิ่มแหล่งที่มำของรำยไดแ้ละสรำ้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว WHAREM จ ำเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้WHAREM ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้
 
1. ทรัพยส์ินที ่WHART จะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่8  
ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) ไดแ้ก่ สิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์และ
สิทธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัย ์ของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮ
ลดิง้ จ ำกัด (“WHAVH”) บริษัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกัด (“Central WHA Alliance”) และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เค
พีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”) (รวมเรียกว่ำ “บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น”) มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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(1) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 (“โครงการบางนา-ตราด 
กม. 23 โปรเจค 3”) ตัง้อยู่ที่ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  
(1.1) สิทธิกำรเช่ำช่วงในที่ดิน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่เช่ำช่วงโดยประมำณ 33 ไร่ 65.95 ตำรำงวำ1  มีก ำหนดระยะเวลำ

กำรเช่ำสิน้สดุวนัที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะ
ลงทุนเพิ่มเติม2 โดยแบ่งเป็น สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่หนึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597 และบำงส่วน
ของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 33622 และ สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่สองใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 33617, 33619 และบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 

(1.2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 จ ำนวน 3 หลงั (ไดแ้ก่ 
อำคำร B, C และ D3) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 34,001.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์น
อื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สุดวันที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือ
ประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม4 

(1.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 

หมายเหต ุ (1) กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 ภายใตเ้งือ่นไขว่า นางนภาพร สุรเดช
วิบูลย์ บริษัท พชัรกานดา จ ากดั และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ (ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิ์ในทีด่นิทีก่องทรสัต ์
WHART จะลงทุนเพิ่มเตมิในครัง้นี)้ และบริษัท ปทุมผล จ ากดั (ในฐานะผูมี้สทิธิการเช่าทีด่ินดงักล่าวจากคณุหญิง
กานดา เตชะไพบูลย์) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาเช่าหลัก 
(ระหว่าง นางนภาพร สุรเดชวิบูลย์ และ WHA และระหว่างบริษัท พชัรกานดา จ ากัดและ WHA และระหว่าง
คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และบริษัท ปทุมผล จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงทีด่ินทอดทีห่นึ่ง (ระหว่างบริษัท ปทุม
ผล จ ากัด และ WHA) (แล้วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้ ให้แก่
กองทรสัต ์WHART ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที ่WHA หรือ บริษัท ปทมุผล จ ากดั 
ไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 

 (2) บริษัท พชัรกานดา จ ากดั (ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี)้ ตกลง
ด าเนินการจดทะเบียนใหก้องทรสัต์ WHART เป็นผูร้บัประโยชนใ์นภาระติดพนัในอสงัหาริมทรพัย์บนทีด่นิบางส่วน
ของบริษัท พชัรกานดา จ ากดั ซ่ึงเป็นทางเขา้ออกระหว่างทีด่ินทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทุนในโครงการบางนา-
ตราด กม. 23 โปรเจค 3 สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรัสต์ WHART และ/หรือ ผูเ้ช่าพืน้ที่ ตลอดจนบริวารของ
บุคคลดงักล่าว ใชป้ระโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัต์ WHART ลงทุนในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงที่
กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบับริษัท พชัรกานดา จ ากดั (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) ต่อไป 

 (3) ในปัจจุบนั พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ และส านกังานในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเตม็
จ านวนพืน้ที ่และหาก ณ วนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ และส านกังานทีย่งัมี
ผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที ่ในการนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA (ซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่า

 
 

1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่
ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 

2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
3 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
4 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจาก
วนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ)  ต่อไป 

 (4) ในกรณีที่มีพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 ซ่ึงมีผูเ้ช่า ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนแต่สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องจะครบก าหนดอายุการเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรสัต์เขา้ลงทุน (“พืน้ทีท่ีมี่การเช่าระยะสัน้”) ซ่ึงหากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายุ
สญัญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให ้WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ดังกล่าว ในช่วง
ระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรือจนกว่า
จะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท า
กบั WHA ต่อไป 

 (5) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 นี ้กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าที่ดินจากนางนภาพร สุรเดชวิบูลย์ ในโฉนดเลขที่ 

25152 และบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 
33618, 33621, 33622 และมีสทิธิการเช่าช่วงทีด่ินจากบริษัท ปทมุผล จ ากดั ในโฉนดเลขที ่33617, 33619 
และ 33620)  

2) สญัญาเช่าอาคาร กับ WHA (ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารคลงัสินคา้ และ ส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูก
สรา้งอืน่ๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ
ดงักล่าว) 

4) สัญญาตกลงกระท าการ กับ WHA (ซ่ึงเป็นผู ้มีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิใ์นสิ่งปลูกสรา้งและทรพัย์สนิอืน่ๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเช่าช่วงทีด่นิ กบั นางนภาพร สรุเดชวิบูลย์ (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) และ 
WHA (ซ่ึงเป็นผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิในโครงการดงักล่าว) 

6) บันทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีด่ิน กับ บริษัท พชัรกานดา จ ากัด (ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน) 
และ WHA (ซ่ึงเป็นผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิในโครงการดงักล่าว) 

7) บนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเช่าช่วงทีด่นิ กบั คณุหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) 
บริษัท ปทุมผล จ ากดั (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าทีด่ิน) และ WHA (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าช่วงทีด่ินในโครงการ
ดงักล่าว) 
 

(2) โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอร่ี (“โครงการซิกโนด”) ตัง้อยู่ที่ต  ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี 
(2.1) สิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22009) โดยมีเนือ้ที่เช่ำประมำณ 13 ไร ่1 งำน 62.80 ตำรำงวำ1 มีก ำหนด

ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม2 พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้
สิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

(2.2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรซิกโนด จ ำนวน 1 หลงั ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำร
รวมประมำณ 8,151.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มี

 
 

1 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม1 พรอ้มค ำมั่นของ WHA 
ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

(2.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรซิกโนด  

หมายเหต ุ (1) โครงการซิกโนดทีก่องทรัสต์จะลงทุนในครัง้นีมี้พืน้ทีด่า้นหลงัที่เป็นที่ว่างยงัไม่มีอาคารตัง้อยู่ ซ่ึงมีเนือ้ที่โดยประมาณ 
5,604 ตารางเมตร ปัจจุบัน บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดเ้ช่าพืน้ที่โครงการซิกโนดทัง้หมดซ่ึง
ครอบคลุมพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าวดว้ย บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีแผนทีจ่ะเพิ่มพืน้ทีค่ลงัสินคา้ลง
บนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว โดยจะขอให ้WHA ปลูกสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าว ซ่ึงอาจเชื่อมต่อ
กบัอาคารคลงัสนิคา้ปัจจุบนั และใหเ้ช่าแก่บริษัท ซิกโนด ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั อย่างไรก็ด ีบริษัท ซิกโนด ซิส
เท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ยังมิไดด้ าเนินการขอให้เพิ่มพืน้ที่คลังสินคา้ลงบนพืน้ที่ดา้นหลังดังกล่าวแต่อย่างใด  
ทรัพย์สินในโครงการซิกโนด ที่กองทรัสต์จะเขา้ลงทุนครัง้นีจึ้งยังไม่มีคลงัสินคา้บนพืน้ที่ดา้นหลังดงักล่าว ดว้ยเหตุ
ดงักล่าว เมื่อกองทรสัต์ WHART ไดล้งทุนในทรพัย์สินในโครงการซิกโนดนีแ้ลว้ WHA จะขอให ้WHA มีสิทธิทีจ่ะปลูก
สร้างอาคารคลังสินคา้ลงบนพืน้ที่ดา้นหลังดังกล่าว เพื่อให้เช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงพืน้ที่ดา้นหลังในเวลานัน้ โดยอาคาร
คลงัสนิคา้ทีป่ลูกสรา้งลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัดงักล่าวสามารถเชือ่มต่อกบัอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานปัจจุบนั 
และ ไม่เก็บค่าตอบแทนใด ๆ จาก WHA 
ในกรณีที ่WHA ไดป้ลูกสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัแลว้  กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ใหแ้ก่สทิธิ
แก่กองทรัสต์ WHART ที่จะลงทุนในอาคารคลังสินคา้ดังกล่าวในเวลาใด ๆ และก่อนบุคคลอื่น เพื่อให้กองทรัสต์ 
WHART ไดมี้โอกาสลงทุนในทรพัย์สินเพิ่มเติมทีจ่ะก่อรายไดแ้ก่กองทรสัต์ WHART  โดยรายละเอียดและเงือ่นไขการ
ลงทุนจะเป็นไปตามที่กองทรัสต์ WHART และ WHA ตกลงร่วมกัน  ในกรณีที่การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมตจิากผูถ้ือหน่วยทรสัตก์่อนการลงทนุ 

 (2) ในปัจจุบนั แมพ้ืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการซิกโนด มีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวนพืน้ทีแ่ลว้ แต่
อย่างไรก็ด ีหาก ณ วนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานทีย่งัมีผู ้
เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที ่ในการนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA (ซ่ึงเป็นเจา้ของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่
กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่
กองทรัสต์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (3) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการซิกโนด นี ้WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี ้รวมถึงสัญญาอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง 
1) สญัญาเช่าทรพัย์สนิ (ทีด่นิ อาคารโรงงาน คลงัสนิคา้และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอืน่ ๆ) กบั WHA (ซึ่งเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ อาคารโรงงานคลงัสนิคา้และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอืน่ ๆ)  
2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครือ่งมือ และอปุกรณ์ กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิอืน่ ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
3) สญัญาจ านองกบั WHA (เพือ่รบัจ านองทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 ปี) 
4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ สิ่งปลูกสรา้งและทรพัย์สนิอืน่ ๆ ในโครงการ

ดงักล่าว) 
 

 
  

 
 

1 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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(3) โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพารักษ ์กม.21 (“โครงการเทพารักษ ์กม.21”) ตัง้อยู่ที่
ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
(3.1) สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่หน่ึงในบำงส่วนของที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36107) โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่ำช่วงโดยประมำณ 

28 ไร่ 3 งำน 29.40 ตำรำงวำ1 มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัที่ 24 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 
เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม2 

(3.2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 จ ำนวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร J3 และ  
I4) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 30,311.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลูกสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วน
ควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัที่ 24 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม5 

(3.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 

หมายเหต ุ (1) กองทรสัต์ WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการเทพารกัษ์ กม.21  ภายใตเ้งือ่นไขว่าในกรณีที ่WHAVH ไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาเช่าหลกั บริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากดั (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธิ์ในทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุ
เพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงจะยงัไม่แสดงเจตนาการเลิกสญัญาเช่าหลกัไปยงั WHAVH แต่จะแจ้งให ้WHAVH และ
กองทรสัต์ WHART ทราบถึงเหตุผิดสญัญาเพือ่ใหก้องทรสัต์ WHART มีสิทธิเขา้แกไ้ขเหตุผิดสญัญาดงักล่าว หรือ
บอกกล่าวรับโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่าง บริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากัด และ WHAVH) 
เฉพาะส่วนทีด่นิทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขา้แกไ้ขการผดิสญัญาเช่าหลกัอนัเกิดจาก WHAVH แทน 

 (2) บริษัท สวุรรณภูมิไพศาล จ ากดั (ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่ินทีก่องทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ 
ตกลงด าเนินการจดทะเบียนใหก้องทรัสต์ WHART เป็นผูร้ับประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์บนทีด่ิน
บางส่วนของบริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากัด ซ่ึงเป็นทางเขา้ออกระหว่างที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
โครงการเทพารกัษ์ กม.21 สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรัสต์ WHART และ/หรือ ผูเ้ช่าพืน้ที ่ตลอดจนบริวารของ
บุคคลดงักล่าว ใชป้ระโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัต ์WHART ลงทนุในโครงการเทพารกัษ์ กม.21 ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงทีก่องทรสัต ์WHART 
จะเขา้ท ากบับริษัท สวุรรณภูมิไพศาล จ ากดั (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) ต่อไป 

 (3) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการเทพารักษ์ กม.21 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที ่
และหาก ณ วนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ และส านกังานทีย่งัมีผูเ้ช่าไม่ครบ
เตม็จ านวนพืน้ที ่ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHAVH (ซ่ึงเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ช าระค่าเช่า
ใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจาก

 
 

1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่
ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
3อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้WHAVH 
จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART 
คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
4 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
5 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
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วนัทีก่องทรสัต์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญา
ตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (4) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเทพารกัษ์ กม.21 นี ้WHART จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญา
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงทีด่ิน กบั WHAVH (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าทีด่นิจากบริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากดั ในโฉนด

เลขที ่36107) 
2) สญัญาเช่าอาคาร กบั WHAVH (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูก

สรา้งอืน่ ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ

ดงักล่าว) 
4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHAVH (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าทีด่ินและเป็นเจา้ของกรรมสิทธิใ์น

สิ่งปลูกสรา้งและทรพัย์สนิอืน่ ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
5) บนัทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการเช่าช่วงทีด่ิน กบั บริษัท สุวรรณภูมิไพศาล จ ากดั (ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ใน

ทีด่นิ) และ WHAVH (ซ่ึงเป็นผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิในโครงการดงักล่าว) 
   

(4) โครงการดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 (“โครงการเคพี
เอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2”) ตัง้อยู่ที่ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
(4.1) สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่สองในบำงส่วนของที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21940, 21942 และ 21943) โดยมีเนือ้

ที่แบ่งเช่ำช่วงโดยประมำณ 20 ไร ่2 งำน 86.50 ตำรำงวำ1 มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 
หรือประมำณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม2 

(4.2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 จ ำนวน 
5 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร J, K, L, M และ N) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 19,796.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลกู
สรำ้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัที่ 2 มกรำคม 
2587 หรือประมำณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม3 

(4.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 

หมายเหต ุ (1) กองทรัสต์ WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ภายใตเ้งื่อนไขว่า บริษัท  
ทอ็ปวิว บิสซิเนส จ ากดั และหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณ์ทพิย์ (ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีก่องทรสัต ์WHART จะ

ลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี)้ บริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั4  (ในฐานะผูมี้สทิธิการเช่าทีด่นิดงักล่าวจากเจา้ของกรรมสิทธิ์

ในทีด่ินดงักล่าว) ตกลงสละสทิธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและหนา้ทีต่ามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่าง
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และระหว่างหา้งหุน้ส่วนจ ากัดกรณ์ทิพย์ และ
บริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงทีด่นิทอดทีห่นึ่ง (ระหว่างบริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั และ WHA 
KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ ใหแ้ก่กองทรัสต์ 

 
 

1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่
ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
3 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2566   
4 เดมิชือ่ บริษัท เคพเีอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากดั   
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WHART ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีทีบ่ริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั หรือ WHA KPN 
Alliance ไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 

 (2) ในปัจจุบนั พืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานในโครงการเคพเีอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ยงัมีผู ้
เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที ่หาก ณ วนัทีก่องทรสัต์ WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสินคา้ 
และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN 
Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และ
ส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ 
WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (3) ในกรณีทีมี่พืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานในโครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 ซ่ึงมีผู ้
เช่า ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุแต่สญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งจะครบก าหนดอายกุารเช่าภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่
วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน (“พืน้ทีท่ีมี่การเช่าระยะสัน้”) ซ่ึงหากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่อ
อายสุญัญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสญัญาเพือ่ต่ออายกุารเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต์ 
WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 
ส าหรบัพืน้ทีท่ีมี่การเช่าระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตก
ลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (4) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2 นี ้WHART จะเขา้ลงทุนโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงทีด่นิ กบั WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นผูมี้สทิธิการเช่าช่วงจากบริษัท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั) 
2) สัญญาเช่าอาคาร กับ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และ 

ส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอืน่ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครือ่งมือ และอปุกรณ์ กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิอืน่ ๆ ใน

โครงการดงักล่าว) 
4) สัญญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิใ์นสิ่งปลูกสรา้งและทรพัย์สนิอืน่ ๆ ในโครงการดงักล่าว) 
5) บนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเช่าช่วงทีด่นิ กบั บริษัท ทอ็ปวิว บิสซิเนส จ ากดั และหา้งหุน้ส่วนจ ากดักรณ์ทิพย์ 

(ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในทีด่นิ) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิการเช่าในทีด่ิน) และ WHA 
KPN Alliance (ซ่ึงเป็นผูมี้สทิธิการเช่าช่วงในทีด่นิในโครงการดงักล่าว) 

 
(5) โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังน้อย 63 (“โครงการวังน้อย 63”) ตัง้อยู่ที่บ่อตำโล่ 

อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
(5.1) สิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 46632) โดยมีเนือ้ที่เช่ำประมำณ 68 ไร ่2 งำน 42.60 ตำรำงวำ  มีก ำหนด

ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเตมิ  พรอ้มค ำมั่นของ Central WHA 
Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

(5.2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรวงันอ้ย 63 จ ำนวน 3 หลงั (ไดแ้ก่
อำคำร A, B และ C ) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 67,704.00 ตำรำงเมตร และส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์น
อื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรสัต ์WHART 
คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  พรอ้มค ำมั่นของ Central WHA Alliance ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 
30 ปี 
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(5.3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรวงันอ้ย 63 

หมายเหต ุ (1) ในการลงทุนในครั้งนี ้Central WHA Alliance ได้มีเงื่อนไขให้กองทรัสต์ WHART จดทะเบียนภาระจ ายอมใน
บางส่วนของทีด่ินของกองทรสัต์ WHART ในโครงการวงันอ้ย 63 ซึ่งกองทรสัต์ไดล้งทุนซือ้ไวใ้นปี 2561 เพือ่ใชเ้ป็น
ทางเขา้-ออก ส าหรับที่ดินเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซ่ึงตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และส าหรับที่ดินใน
โครงการวงันอ้ย 63 ที่กองทรัสต์จะลงทุนในครัง้นี ้ โดยไม่มีค่าตอบแทน พรอ้มกันนี ้Central WHA Alliance ได้
ขอใหก้องทรสัต ์WHART ยินยอมให ้Central WHA Alliance ใชพ้ืน้ทีบ่างส่วนในโครงการวงันอ้ย 63 ทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนในครัง้นี ้เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้-ออก ส าหรบัทีด่ินของ Central WHA Alliance ซ่ึงตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั และ
โดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาทีก่องทรัสต์ WHART จะเขา้ท ากับ Central WHA Alliance 
(ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (2) ในปัจจุบนั พืน้ทีอ่าคารศูนย์กระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการวงันอ้ย 63 ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ที ่หาก ณ วนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคารศูนย์กระจายสินคา้ คลงัสนิคา้ และ
ส านักงานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ Central WHA 
Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารศูนย์กระจายสินคา้ 
คลงัสินคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่า
จะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท า
กบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 

 (3) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการวงันอ้ย 63 นี ้WHART จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง 
1) สญัญาเช่าทรพัย์สนิ (ทีด่นิ อาคารศูนย์กระจายสนิคา้ คลงัสนิคา้และส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอืน่ ๆ) กบั 

Central WHA Alliance ( ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและ
ส านกังาน พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งอืน่ ๆ) 

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ กบั Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิอื่น ๆ 
ในโครงการดงักล่าว) 

3) สญัญาจ านองกบั Central WHA Alliance (เพือ่รบัจ านองทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเป็นประกนัการใหเ้ช่าต่ออีก 30 
ปี) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน สิ่งปลูก
สรา้งและทรพัย์สนิอืน่ ๆ ในโครงการดงักล่าว) 

 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตำม (1) ถึง (5) มีรำยละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

o เนือ้ที่ดินทัง้หมดในส่วนท่ี WHART จะลงทนุประมำณ    164 ไร ่2 งำน 87.25 ตำรำงวำ 
o พืน้ท่ีเช่ำอำคำรทัง้หมดในส่วนท่ี WHART จะลงทนุประมำณ  159,963.00 ตำรำงเมตร 

 
ทัง้นี ้WHAREM ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกดั และ บรษิัท เซำ้ทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
เป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระ เพื่อประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรสัต ์WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์น
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในรำคำไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท (ช ำระในวนัที่กองทรสัต ์WHART ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) 
ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำเช่ำ ค่ำซือ้เครื่องมือ อุปกรณ ์งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่ น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส ำหรบั
โครงกำรเทพำรักษ์ กม.21 และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรัสตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง รวมเป็นจ ำนวน 96,917,124 บำท และ 1,981,097 บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
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และโครงกำรวงันอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่
ต่ออำยุอีกจ ำนวน 18.50 ล้ำนบำท และ 106.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสัญญำเช่ำโดยไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ทัง้นี ้รำคำที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จ ำนวนไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท เป็นรำคำที่สงูกว่ำ
รำคำที่ไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินค่ำต ่ำสดุของอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่งไดร้บัจำกบริษัทประเมินค่ำทรพัยสิ์นประมำณรอ้ยละ 10 
ของรำคำประเมินรวมของทรพัยสิ์นในทุกโครงกำร (ใหถื้อเอำรำยละเอียดทรพัยสิ์นที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำร
เสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 8 เป็นทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนกำรลงทุนของกองทรสัต ์WHART นัน้ บริษัทเจำ้ของ
ทรพัยสิ์นเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ เป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำ และเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
 
2. จ านวนเงนิทุนและจ านวนหน่วยทรัสตท์ีจ่ะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ีจ่ะออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

และ/หรือ การกู้ยืมเงนิ เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม ในการลงทนุในทรัพยส์นิที ่WHART จะลงทนุ
เพิ่มเติมคร้ังที ่8 
 

เงินทุนที่จะใชใ้นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ  WHART ในครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) เงินจำกกำรเพิ่มทุนของ
กองทรสัต ์WHART โดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ำกกำรกูย้ืมเงิน และ (3) เงินประกัน
กำรเช่ำและกำรบรกิำรของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมและเงินสดของกองทรสัต ์WHART  
 
ทัง้นี ้เงินทนุท่ีจะใชใ้นกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART อำจประกอบดว้ย  (1) หรือ (2) อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง และ (3) หรือทัง้ (1) (2) และ (3) รวมกัน โดยที่โครงสรำ้งเงินทุนที่จะใชใ้นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์WHART นัน้จะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของอตัรำส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของกองทรสัต ์WHART สภำวะ
ของตลำดทุน และตลำดหนีใ้นปัจจุบนั โดยรำยละเอียดของเงินทุนที่จะใชใ้นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่ จะลงทุนเพิ่มเติมสรุปได้
ดงันี ้
 
(1) เงินจำกกำรเพิ่มทุนของ WHART โดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 7 โดยกำรออกและเสนอขำย

หน่วยทรัสตใ์หม่ของ WHART จ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย โดยวิธีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์อง
กองทรสัต ์WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์ ส ำหรบัรำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอ
ขำยในครัง้นีจ้ะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นที่จดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตลอดจน
กำรพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ  ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำดเงินตลำดทนุในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ 
(2) อัตรำผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั (3) ศักยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อัตรำ
ดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลำดโลก (5) อตัรำผลตอบแทนที่จะไดจ้ำกกำรลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุน 
ตรำสำรหนี ้ รวมถึงกำรลงทุนทำงเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุนสถำบัน 
(Bookbuilding) 

 
(2) กำรกูย้ืมเงินในวงเงินไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท และอำจใหห้ลกัประกันกำรกูย้ืมเงินดงักล่ำว โดยเงื่อนไขส ำคญัใน

กำรกูย้ืมเงินและกำรใหห้ลกัประกนั (ถำ้มี) เป็นไปตำมหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
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(3) เงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเงินสดของกองทรัสต ์WHART จ ำนวน

ประมำณ 780.00 ลำ้นบำท 
 
ทั้งนี ้เมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ำกกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 7 ของ WHART โดยกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ ำนวนประมำณไม่ เกิน 245,000,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของ  WHART ในปัจจุบันจ ำนวน 
3,065,395,883 หน่วย จะท ำให ้WHART มีหน่วยทรสัตจ์ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกิน 3,310,395,883 หน่วย  

 

3. วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตบ์างราย (WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA) 

WHAREM จะเสนอขำยหน่วยทรสัตจ์ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้
นีเ้ป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตบ์ำงรำย คือ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ส ำหรบัวิธีกำรเสนอ
ขำยและวิธีกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 และกำรน ำหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะเป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ที่ 4 ต่อไป 
 
4. วิธีการเสนอขายและวิธกีารจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุคร้ังที ่7 และการน า

หน่วยทรัสตจ์ดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนของ WHART และกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตบ์ำงส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA ตำมที่ระบุไวใ้นหวัขอ้ที่ 2 และหวัขอ้ที่ 3 วิธีกำรเสนอขำยและวิธีกำรจดัสรรหน่วยทรสัตจ์ะ
แบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื่อเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกำรพิจำรณำ ดงันี ้

• หำกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตบ์ำงส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ไดร้บั
กำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง  WHART ครัง้ที่ 1/2565 นี ้WHAREM จะน ำเสนอแบบที่ 1 ให้ที่
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำ โดยจะไม่มีกำรน ำเสนอแบบที่ 2 เพื่อใหท้ี่ประชุม
วิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำอีกต่อไป  

• อย่ำงไรก็ดี หำกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตบ์ำงส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHA ไม่ไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง  WHART ครัง้ที่ 1/2565 นี ้WHAREM จะไม่มีกำร
น ำเสนอแบบที่ 1 เพื่อใหท้ี่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำ แต่จะน ำเสนอแบบที่ 2 
ใหท้ี่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำต่อไป 

 
โดยรำยละเอียดมีดงันี ้
 
แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 7 และ
การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีทีมี่การ
เสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
ส่วนที่ 1  จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นี ้ ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและ
เสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้ เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

16 

 

หน่วยทรสัตท์ี่จะท ำให้กองทรสัตม์ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมอำจแสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีต้ำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำร
จดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

 
สัญชำติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชำติไทยที่ WHAREM จะน ำมำพิจำรณำว่ำจะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศนั้น มีรำยชื่อเบือ้งตน้ คือ  สัญชำติแคนำดำ สัญชำติอินเดีย สัญชำติญ่ีปุ่ น สัญชำติจีน สัญชำติฮ่องกง สัญชำติ
สิงคโปร ์สัญชำติไตห้วัน สัญชำติอังกฤษ สัญชำติสวีเดน สัญชำติสวิสเซอรแ์ลนด ์สัญชำติออสเตรเลีย สัญชำติเกำหลีใต ้
สญัชำติฝรั่งเศส สญัชำติลกัเซมเบิรก์ สญัชำติอิสรำเอล (อำ้งอิงจำกรำยชื่อสญัชำติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ำกกำรก ำหนดรำยชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 2565) ทัง้นี ้WHAREM ขอสงวนสิทธิประกำศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม
รำยชื่อสญัชำติดงักล่ำว ท่ีอำจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชำติอื่นเพิ่มเติมจำกกำรก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ  
 
ทั้งนี ้ภำยหลังจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่  1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรแลว้ WHAREM จะ
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร
ตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได ้

 
ในกรณีกำรจัดสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดท ำให้ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสตไ์ด้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรใหเ้ป็นจ ำนวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็น
จ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
ส่วนที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA 
และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ 
WHA ตำมส่วนที่ 1 แลว้จะมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้ 
 
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถำบนั ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ WHART ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ (2) ให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ตำมที่เห็นสมควร ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และประกำศ
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้WHAREM สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ที่
แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกวำ่สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรส่วนท่ี 3 
แลว้หรือไม่ก็ได ้
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แบบที ่2 : วิธกีารเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุคร้ังที ่7 และ
การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีทีไ่ม่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
 
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและ
เสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่จะท ำให้กองทรสัตม์ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมอำจแสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีต้ำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำ ร
จดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

 
สัญชำติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชำติไทยที่ WHAREM จะน ำมำพิจำรณำว่ำจะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศนั้น มีรำยชื่อเบือ้งตน้ คือ  สัญชำติแคนำดำ สัญชำติอินเดีย สัญชำติญ่ีปุ่ น สัญชำติจีน สัญชำติฮ่องกง สัญชำติ
สิงคโปร ์สัญชำติไตห้วัน สัญชำติอังกฤษ สัญชำติสวีเดน สัญชำติสวิสเซอรแ์ลนด ์สัญชำติออสเตรเลีย สัญชำติเกำหลีใต ้
สญัชำติฝรั่งเศส สญัชำติลกัเซมเบิรก์ สญัชำติอิสรำเอล (อำ้งอิงจำกรำยชื่อสญัชำติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ำกกำรก ำหนดรำยชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 2565) ทัง้นี ้WHAREM ขอสงวนสิทธิประกำศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม
รำยชื่อสญัชำติดงักล่ำว ท่ีอำจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชำติอื่นเพิ่มเติมจำกกำรก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่ำสดุ 

 
ทั้งนี ้ภำยหลังจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ WHAREM จะ
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร
ตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้ 

 
ในกรณีกำรจัดสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดท ำให้ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสตไ์ด้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรใหเ้ป็นจ ำนวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็น
จ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนที่ 1 ใหแ้ก่ (1) บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ซึ่ง
รวมถึงผูล้งทุนสถำบนั ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ WHART ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ตำมที่เห็นสมควร ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และประกำศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้WHAREM สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ที่
แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกวำ่สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรส่วนท่ี 2 
แลว้หรือไม่ก็ได ้

 
ทัง้นี ้ใหถื้อเอำขอ้มลูที่ปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์และ/
หรือ หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็นจ ำนวนหน่วยทรสัต์
ที่จะจดัสรร และวิธีกำรจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 
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อย่ำงไรก็ดี กำรจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่ท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ำยใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของ WHART เกินกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ WHART 

 
ในกำรนี ้WHAREM จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจำรณำรบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
เสนอขำยเพิ่มเติมของ WHART เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์
 
เร่ืองที ่2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม และ

การเพิ่มทุนของกองทรัสต ์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม และกำรเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART โดยกำรออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม WHAREM จึงเห็นควรใหม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ WHART โดยใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติม และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มลูและรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัท ำรำยละเอียดบญัชีทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์
 
อนึ่ง ตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART กำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำก่อตัง้ทรสัตด์งักล่ำวนีเ้ป็นกรณีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
ที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์คู่สญัญำจึงมีอ  ำนำจในกำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำก่อตัง้ทรสัตด์งักล่ำวไดโ้ดยไม่จ ำตอ้งขอ
มติจำกผูถื้อหน่วยทรสัต์ ดังนั้น จะไม่มีกำรเสนอเรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ WHART ใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตพ์ิจำรณำอีก 
 
เร่ืองที ่3 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART เพื่อเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและประเภททรัพยส์ิน

หลักทีก่องทรัสตจ์ะลงทุน 
เนื่องจำกสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์WHART ในปัจบุนัไม่ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรลงทนุและประเภททรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตจ์ะลงทุน
ใหค้รอบคลมุถึงพืน้ท่ีเก็บของใหเ้ช่ำ (Self-Storage) ซึ่งปัจจบุนัมีอตัรำกำรเช่ำในระดบัท่ีสงู และมีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี รวมถึง
เป็นท่ีตอ้งกำรของลกูคำ้ผูใ้ชง้ำนมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บของส่วนตวัซึ่งตอบโจทยผ์ูใ้ชง้ำนทัง้ชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ หรือเป็นกำรใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นเชิงธุรกิจของผูป้ระกอบกำร เป็นตน้  โดยลกัษณะของกำรเช่ำมีทัง้แบบ
ระยะสั้นและระยำว และมีขนำดพืน้ที่เช่ำที่แตกต่ำงกัน เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชง้ำนของลูกคำ้ในแต่ละประเภท โดยที่
อสงัหำริมทรพัยป์ระเภทพืน้ที่เก็บของใหเ้ช่ำ (Self-Storage) เป็นอสงัหำริมทรพัยท์ี่มีศกัยภำพในกำรจดัหำผลประโยชน์ ไม่ว่ำ
จะเป็นในลกัษณะของกำรใหเ้ชำ่ซึง่จะไดร้บัค่ำเชำ่เป็นกำรตอบแทน หรือกำรใหใ้ชพ้ืน้ท่ีที่มีกำรเรียกค่ำตอบแทน กำรใหบ้รกิำรท่ี
เก่ียวเนื่องกับกำรใหเ้ช่ำหรือใหใ้ชพ้ืน้ที่  แลว้แต่กรณี ซึ่งจะไดร้บัค่ำตอบแทนที่ไดร้บัจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว อีกทัง้ ยงัเป็น
กำรกระจำยกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีหลำกหลำยขึน้ของกองทรสัตอ์ีกดว้ย 
 
ดงันัน้ เพื่อเพิ่มโอกำสของกองทรสัต ์WHART ในกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทพืน้ที่เก็บของใหเ้ช่ำ (Self-Storage) และ
จัดหำผลประโยชนจ์ำกอสังหำริมทรพัยป์ระเภทดังกล่ำว WHAREM จึงขอเสนอใหเ้พิ่มเติมสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้ 8.1.1 (4) 
และเพิ่มขอ้ 8.1.1 (5) เป็นดงันี ้

(4) “พืน้ท่ีเก็บของใหเ้ช่ำ (Self-Storage) 

(5) อสงัหำริมทรพัยอ์ื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรสนบัสนนุหรือส่งเสริมธุรกิจพฒันำและใหเ้ช่ำ
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อสังหำริมทรัพย ์เก่ียวเนื่องกับทรัพยสิ์นข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่ำว และ
ทรัพย์สินอื่นใดที่อำจส่งเสริมกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่
เก่ียวเนื่องกบัทรพัยสิ์นขอ้ (1) (2) (3) และ (4) ดงักล่ำว” 

นอกจำกนี ้WHAREM ขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้อื่นใดในสญัญำก่อตัง้ทรสัตท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรขำ้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
กำรเพิ่มเติมนโยบำยกำรลงทนุและประเภททรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตจ์ะลงทนุดงักล่ำวดว้ย 
 
เร่ืองที ่4 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
ตำมที่ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2564 อนมุตัิใหก้องทรสัต ์WHART 
ออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นวงเงิน 11,000.00 ลำ้นบำท กองทรสัตไ์ดอ้อกหุน้กูแ้ลว้จ ำนวน 10,000.00 ลำ้นบำท และมีแผนที่จะ
ออกหุน้กูเ้พิ่มเติมเป็นจ ำนวนมำกกว่ำวงเงินที่มีอยู่ดงักล่ำว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทผูจ้ดักำรกองทรัสตจ์ึงมีมติเสนอต่อผู้
ถือหน่วยทรสัตข์อใหก้องทรสัตอ์อกและเสนอขำยหุน้กูใ้นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 13,000.00 ลำ้นบำท (รวมวงเงินหุน้กูเ้ดิมแลว้) 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือ ไม่
ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอำจมีหรือไม่มีประกนั และอำจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบำท 

จ ำนวนเงินรวม
ของหุน้กูท้ัง้หมด 

: ไม่เกิน 13,000.00 ลำ้นบำท 

จ ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี ้ไม่เกิน 
13,000.00 ลำ้นบำท  โดยเมื่อค ำนวณรวมกับหุน้กูข้องกองทรสัต ์(ตำมมลูค่ำที่
ตรำไว)้ ที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ ำนวนรวมกันไม่
เกิน 13,000.00 ลำ้นบำท  ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้หรือที่กองทรสัตไ์ด้
ท ำกำรซือ้คืน จะน ำมำนับเป็นวงเงินของหุน้กูท้ี่กองทรสัตส์ำมำรถท ำกำรออก
และเสนอขำยได ้(Revolving Principal Basis) 

ในกรณีกำรออกหุ้นกู้เพื่อกำร Refinancing หุ้นกู้เดิม (กำรออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ
ช ำระ และ/หรือ ทดแทน หุน้กูเ้ดิม) จ ำนวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอน
เพื่อกำร Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ำรวมของเงิน
ตน้ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในกำรค ำนวณวงเงินของหุน้กูท้ี่กองทรสัต ์สำมำรถ
ท ำกำรออกและเสนอขำยได ้

อตัรำดอกเบีย้ : คงที่ตลอดอำยุหุน้กู ้โดยขึน้อยู่กับควำมเหมำะสม และสภำพตลำดในขณะที่
ออกและเสนอขำย 

อำย ุ : ไม่เกิน 7 ปี  
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วิธีกำรจดัสรร : กองทรสัต ์สำมำรถออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจ ำนวนวงเงิน หรือ
เป็นครำวๆ โดยท ำกำรเสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศใหแ้ก่ผู้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภำยใต้กฎที่
เ ก่ี ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรือ หน่วยงำนรำชกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งมผีลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขำยหุน้กู ้

กำรช ำระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือช ำระงวดเดียวเมื่อครบก ำหนด ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข
ในหุน้กู ้

กำรไถ่ถอนก่อน
ครบก ำหนดอำย ุ

: ผูถื้อหุน้กูอ้ำจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหก้องทรสัต ์ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก ำหนด 
และ/หรือกองทรสัต ์อำจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทั้งนี ้กำรไถ่
ถอนหุ้นกู้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกูท้ี่จะออกในแต่ละครำว 
โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกำศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำร
ขออนญุำตจำกหน่วยงำนรำชกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรขึน้ทะเบยีน
ตรำสำรหนี ้

: กองทรสัต ์อำจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กบัสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย และ/หรือศูนย์
ซือ้ขำยตรำสำรหนีอ้ื่นใด 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่กองทรสัต ์ไดไ้ถ่ถอนหรือช ำระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภำยในวงเงินที่ไดร้บั
อนุมตัินี ้กองทรสัต ์สำมำรถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตำมจ ำนวนที่ไดไ้ถ่
ถอนหรือช ำระคืน 

วตัถปุระสงค ์ : 1. เพื่อช ำระคืนหนีเ้ดิม 

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนำโครงกำรปัจจุบันและโครงกำรใหม่ 
และรองรบักำรขยำยธุรกิจของกองทรสัต ์

3. เพื่อใชเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัตใ์นกำรออกหุน้กู ้หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

นอกจำกนี ้ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีอ  ำนำจดงัต่อไปนี ้

1) กำรก ำหนดรำยละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เช่น กำร
ก ำหนดชื่อ ลกัษณะกำรขำยหุน้กู ้จ ำนวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขำยในแต่ละครำว ประเภทของ
หุน้กู ้หลกัประกัน รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ ระยะเวลำไถ่ถอน กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด อตัรำ
ดอกเบีย้ วิธีกำรช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีกำรจดัสรร และรำยละเอียดกำรเสนอขำย เป็นตน้  
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2) กำรแต่งตัง้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์และ/หรือสถำบันจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้

3) กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง  ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง และมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่จ ำเป็น และเก่ียวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงกำรน ำ
หุน้กูด้ังกล่ำวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนกับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลำดรองอื่น ๆ 

 

เนื่องจำกทรพัยสิ์นที่ WHART ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 นี ้เป็นทรพัยสิ์นของ WHA บริษัทย่อยของ WHA และบริษัทที่ WHA ร่วม
ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAREM ที่ท  ำหนำ้ที่เป็นผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อง WHART ในปัจจุบนั โดย WHA เป็นผูถื้อ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.00 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ในสดัส่วนรอ้ยละ15.00 (ขอ้มลูกำรถือ
หน่วยทรสัต ์ณ วนัที่ 8 เมษำยน 2565) และไดร้บักำรว่ำจำ้งจำก WHART ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART 
ในปัจจุบัน ดว้ยเหตุนี ้กำรเข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 และกำรแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้จึงถือเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงทรสัตก์ับบคุคลเก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ท่ี สร. 26/2555 เรื่องขอ้ก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรและขอ้ควำมในสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรพัย ์(ฉบับประมวล) (“ประกำศ สร.26/2555”) และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (“ขอ้บงัคบั บจ/ป 22-01”) โดยกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 
และกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยน์ี ้มีขนำดรำยกำรเก่ียวโยงรวมกนัมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ
ของ WHART (ค ำนวณจำกงบกำรเงินของ WHART ไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565)  
 
นอกจำกนี ้กรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA (“กลุ่ม 
WHA”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHAREM (ดงัรำยละเอียดที่ปรำกฎตำมวิธีกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นขอ้ 
4.1 ขำ้งตน้) เมื่อรวมกบัจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่กลุ่ม WHA ตำมสดัส่วนหน่วยทรสัตท์ี่ถืออยู่เดิมจำกส่วนที่เสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศแลว้จะไม่
เกินรอ้ยละ15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 หรือประมำณไม่เกิน 521.85 ลำ้นบำท 
(ค ำนวณจำกรอ้ยละ 15.00 ของเงินระดมทนุจำกผูถื้อหน่วยทรสัตส์งูสดุ ในกรณีที่ WHART ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม ในมลูค่ำ
รวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ซึ่งเมื่อนบัรวมกบัขนำดรำยกำรกำรลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมของกลุ่ม WHA และ
กำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จะมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของ WHART  
 
ดงันัน้ WHART มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ อีกทัง้ ภำยใตส้ญัญำก่อตัง้ทรสัตข์อง WHART กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสตท์ี่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่ำว ต้องมีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำยหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด ทั้งนี ้ จ ำนวนผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มำประชุมดังกล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์ับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึงจะครบเป็นองคป์ระชุม) และส ำหรบักำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
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ของ WHA จะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นรวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
ส ำหรบักำรกูย้ืมเงินเพื่อเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม WHART อำจกูย้ืมจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนำคำรพำณิชย ์สถำบนักำรเงนิ 
และ/หรือบรษิัทประกนั ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรสัตี ซึ่งกำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรสัตีจะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิ
จำกที่ประชุมดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่ำมติเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่เขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรำยกำรนีอ้ำจเขำ้ข่ำยเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนก์บักองทรสัต ์ดงันัน้ มติที่ประชมุของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นเกินกว่ำ 1 ใน 4 ของจ ำนวนทรสัตท์ี่
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ  อนัไดแ้ก่ บคุคลที่เก่ียวโยง
กบัทรสัตี 
 
ตำมรำยกำรที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ WHART ตอ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรท ำรำยกำร โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรของ WHAREM ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ใหบ้ริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด (“ที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจำก 
WHART WHAREM และ WHA ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำคำ
และเงื่อนไขกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้ 
 
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้จัดท ำขึน้จำกขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ ์และเอกสำรที่ไดร้บัจำก  WHAREM 
WHA และธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำรกสิกรไทย”) ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำกำรเงินของ WHART รวมถึงขอ้มลู
ที่เผยแพรต่่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั ในกำรพิจำรณำ
เพื่อใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ดังนั้น หำกขอ้มูลที่ใชใ้นกำรศึกษำนีม้ีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคญัใน
อนำคต อำจส่งผลใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย ซึ่งขอ้มลูที่ใช้
ในกำรจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้เช่น 
▪ มติที่ประชมุคณะกรรมกำรของ WHAREM ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  
▪ แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุของ WHART และสำรสนเทศกำรท ำธุรกรรมของกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง  
▪ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564 (แบบ 56-REIT) ของ WHART 
▪ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1) ของ WHA  
▪ หนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 

โกรท ส ำหรบักำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 1-6 และส ำหรบักำรเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรแปลงสภำพของกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแ์วรเ์ฮำ้ส ์ฟันด ์(“WHAPF”) เป็นทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ 

▪ งบกำรเงินของ WHART ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่   31 ธันวำคม 2562 - 2564 ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีไดร้ับ
อนญุำตของ WHART และงบกำรเงินฉบบัสอบทำน ส ำหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

▪ ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณส์มมติส ำหรบัปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2566 (วนัที่คำดว่ำ WHART จะเขำ้ลงทุน) ถึงวนัที่ 
31 ธันวำคม 2566 ของ WHART ที่จดัเตรียมโดย WHAREM และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบบญัชีไดร้บัอนญุำต  

▪ สญัญำและสรุปรำ่งสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร 
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▪ ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ของ WHAREM WHA และที่ปรกึษำทำงกำรเงินของ WHART  
▪ ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำก WHAREM WHA และที่ปรกึษำทำงกำรเงินของ WHART 
▪ รำยงำนประเมินมลูค่ำสินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งจดัท ำโดยบรษิัทผูป้ระเมินรำคำอิสระ  

 

นอกจำกนี ้กำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่ภำยใตส้มมติฐำน ดงันี ้
▪ ขอ้มลูและเอกสำรทัง้หมด ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระไดร้บัจำก WHAREM WHA และที่ปรกึษำทำงกำรเงินของ WHART 

รวมถึงขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ WHART  WHAREM และ WHA มีควำมครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นจริง และ
ควำมเห็นที่แสดงไวส้ำมำรถเชื่อถือไดแ้ละใกลเ้คียงกบัสภำพควำมจรงิ ณ ปัจจบุนั 

▪ ไม่มีเหตุกำรณใ์ดที่ไดเ้กิดขึน้ หรือก ำลงัจะเกิด หรือมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของ WHART WHAREM และ WHA 

▪ สัญญำทำงธุรกิจต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ WHART  WHAREM และ WHA ที่ท  ำกับคู่สัญญำยงัคงถูกตอ้งตำม
กฎหมำย มีผลบงัคบัใชแ้ละผลผกูพนัตำมสญัญำ และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ศกึษำและวิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐำนของขอ้มลูและกำรวิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตร์ำย
ย่อยของ WHART เป็นส ำคญั  อย่ำงไรก็ดี ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำขอ้มลูและเอกสำรท่ี
ไดร้บัจำก WHAREM WHA และที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ WHART รวมถึงจำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำรของ WHAREM และ 
WHA ตลอดจนขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และขอ้มูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้งและเป็นควำมจริงในขณะที่ที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระจดัท ำรำยงำนควำมเห็นนี ้ดงันัน้ หำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถกูตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจรงิ และ/หรือไม่
ครบถว้น และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรใหค้วำมเห็นในครัง้นี ้ดว้ยเหตนุี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อ WHART และผู้
ถือหน่วยทรสัตใ์นอนำคตจำกปัจจยัดงักล่ำวได ้อีกทั้งควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
ควำมเห็นแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ โดยกำรตดัสินใจลงคะแนนเสียง
อนุมตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART เป็นส ำคญั ซึ่งผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรจะ
ศกึษำขอ้มลูและพิจำรณำเหตผุล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้ดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวัง
ก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทั้งนี ้กำรให้ควำมเห็นนีม้ิไดเ้ป็นกำรรับรอง
ผลส ำเร็จของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของ WHART โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 WHART เป็นกองทรสัตท์ี่มีนโยบำยลงทุนในอสังหำริมทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้และ/หรือลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น 
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น โดยหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของ WHART คือ มุ่งกำรลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ 
ศนูยก์ระจำยสินคำ้ และอำคำรโรงงำน หรืออสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นใดที่กองทรสัตอ์ำจลงทนุได ้ซึ่ง WHART จะน ำทรพัยสิ์นที่ลงทุนไป
จัดหำผลประโยชนใ์นรูปแบบต่ำงๆ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยรวม เช่น กำรใหเ้ช่ำ ใหเ้ช่ำช่วง กำร
ใหบ้รกิำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำหรือทรพัยสิ์นที่ใหเ้ช่ำเป็นตน้ ทัง้นี ้ในปัจจบุนั WHART ไดม้ีกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์และสิทธิ
กำรเช่ำต่ำง ๆ ดงันี ้

สรุปทรัพยส์ินของ WHART ในปัจจุบนั 
ช่ือทรัพยสิ์น ลักษณะทรัพยสิ์นทีเ่ข้าลงทุน ทีต่ั้ง 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนครั้งแรก 
1 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ 
ลำดกระบงั ดี.ซี. 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่ 35 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวม

ประมำณ 35,092.97 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลคลองสำมประเวศ  
อ ำเภอลำดกระบงั กรุงเทพ 

2 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บำงนำ-ตรำด 
กม.18 

o สิทธิกำรเช่ำในที่ดิน 2 โฉนด เนือ้ที่รวม 74 – 2 –  67.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

72,179.48 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรบัติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ 
รวม 23,976.30 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำง
พลี (บำงพลีใหญ่)จงัหวดั

สมทุรปรำกำร 
 

3 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 1 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 4 โฉนด เนือ้ที่รวม 65 – 0 – 21.9 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

60,193.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรบัติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ 
รวม 50,641.04 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
พลี (บำงพลีใหญ่) จงัหวดั

สมทุรปรำกำร 
 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่1 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่1 
4 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ชลหำรพิจิตร กม.
4 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่รวม 81 – 0 – 15.9 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

80,745.55 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรบัติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ 
รวม 68,384.20 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 

5 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
วงันอ้ย 61 

o สิทธิกำรเช่ำในที่ดิน 3 โฉนด เนือ้ที่รวม 69 – 0 – 16.0 ไร ่สิน้สดุสญัญำเช่ำ
วนัที่ 30 เมษำยน 2585 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 
61,434.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรบัติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ 
รวม 26,472.05 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวงั
นอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ 

6 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ ฮิตำชิ 
สระบุรี / ดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
สระบุรี 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด เนือ้ที่รวม 34 – 3 – 12.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

32,986.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 
 

เขตประกอบกำร
อตุสำหกรรมเหมรำช สระบรุี 
ต ำบลหนองปลำหมอ อ ำเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบรุี 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่2 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่2 
7 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์

o สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่ 66 – 2 – 85.0 ไร่ สิน้สดุสญัญำเช่ำ
ช่วงวนัที่ 31 มีนำคม 2586 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
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ช่ือทรัพยสิ์น ลักษณะทรัพยสิ์นทีเ่ข้าลงทุน ทีต่ั้ง 
ชลหำรพิจิตร กม.
5 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 
62,105.25 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรับติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ รวม 
50,143.60 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถ รวมประมำณ 2,378.90 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 
8 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ลำดกระบงั 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด เนือ้ที่รวม 99 – 1 – 51.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

95,110.00 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรับติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ รวม 
59,986.30 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถ รวมประมำณ 1,350.00 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

แขวงคลองสำมประเวศ  
เขตลำดกระบงั กรุงเทพ 

ทรัพยสิ์นที ่WHART รับโอนจาก WHAPF  
9 โครงกำรคำโอ 

อมตะ ดี.ซี. 
o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 6 โฉนด เนือ้ที่รวม 46-3-81.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวม

ประมำณ 42,310.44 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอ
เมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

10 โครงกำรดีเคเอส
เอช คอนซูเมอร ์
กู๊ดส ์/ ดบับลิว
เอชเอ อินทนนท ์

o สิทธิกำรเช่ำในที่ดินที่ รวม 10 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 83-0-81.0 ไร่ 
สิน้สดุสญัญำเช่ำช่วงวนัที่ 8 ธันวำคม 2578 วนัที่ 9 มกรำคม 2579 วนัที่ 
23 มกรำคม และวนัที่ 5 กมุภำพนัธ ์2582  

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวม
ประมำณ 73,022.44 ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลศีรษะจรเขใ้หญ่ 
อ ำเภอบำงเสำธง (บำงพลี) 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 

11 โครงกำรดีเคเอส
เอช คอนซูเมอร ์
กู๊ดส ์บำงปะอิน 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 3 โฉนด เนือ้ที่รวม 30 –  2 – 53.0 ไร ่ 
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวม

ประมำณ 36,000.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 
ต ำบลคลองจิก  

อ ำเภอบำงปะอิน (พระรำชวงั)  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

12 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ ดคูำติ 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 4 โฉนด เนือ้ที่รวม 27-1-53.4  ไร ่ 
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

20,285.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ 
ในเขตปลอดอำกร (Free 
Zone) ต ำบลมำบยำงพร  
อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง 
13 โครงกำรศรีเพชร 

ดี.ซี. 
o กรรมสทิธ์ิในที่ดินรวม 5 โฉนด เนือ้ที่รวม 47 –  0 – 66.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

52,706.84 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในระบบปรบัอำกำศของโครงกำร Healthcare 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ถนนบำงนำตรำดฝ่ังขำเขำ้ 
บริเวณหลกักิโลเมตรที่ 20 
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำง
พลี  จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 
14 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ ดีเอสจีที 
ดิสทริบิวชั่น เซ็น
เตอร ์สระบุรี 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 4 โฉนด เนือ้ที่รวม 48 – 0 – 26.5 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำน ส ำนักงำน และคลงัสินคำ้ พืน้ที่เช่ำอำคำรรวม

ประมำณ 55,372.40 ตร.ม. 
o กรรมสิทธ์ิในส่วนปรบัปรุงต่อเติมอำคำร และทรพัยสิ์นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

และจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชนข์องทรพัยส์ินภำยในโครงกำร  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

เขตประกอบกำร
อตุสำหกรรมดบับลิวเอชเอ 
สระบุร ี ต ำบลหนองปลำ
หมอ และต ำบลบวัลอย  
อ ำเภอหนองแค จงัหวดั

สระบุรี 
15 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
พำนทอง ชลบรุี 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 5 โฉนด เนือ้ที่รวม 39 – 0 – 18.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 38,565.00     

ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำน
ทอง จงัหวดัชลบรุี 

16 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์

o สิทธิในกำรเช่ำช่วงที่ดินบำงส่วน รวม 3 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 71 
– 0 – 5.5 ไร ่สิน้สดุสญัญำเช่ำช่วงวนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2584  

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
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ช่ือทรัพยสิ์น ลักษณะทรัพยสิ์นทีเ่ข้าลงทุน ทีต่ั้ง 
บำงนำ-ตรำด 
กม.19/1 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำ ส ำนักงำน อำคำรโรงงำน พื้นที่เช่ำรวม
ประมำณ 68,901.95ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถ รวมประมำณ 2,597.00 
ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 
ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่3 (ภายหลังการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็น WHART) 

17 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ชลหำรพิจิตร กม.
3 โปรเจค 1 

o สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 2 โฉนด เนือ้ที่รวม 50-1-47.4 ไร ่ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 
30 ปี นับแต่วันที่ WHART เข้ำลงทุน พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้สิทธิ 
WHART ต่ออำยกุำรเช่ำไดอ้ีก 30 ปี  

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลังสินคำ้และส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำรประมำณ 
47,221.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลังคำ (ส ำหรบัติดตั้งแผงโซล่ำรเ์ซลล)์ 
ประมำณ 37,303.80 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถประมำณ 2,340.00 
ตร.ม. ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี นับแต่วนัที่ WHART เขำ้ลงทุน พรอ้ม
ค ำมั่นของ WHA ที่ใหส้ิทธิ WHART ต่ออำยกุำรเช่ำไดอ้ีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 

18 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ล ำลกูกำ 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่ 12-2-50.5 ไร ่ 
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำน และส ำนักงำน ขนำดพื้นที่ เช่ำอำคำร

ประมำณ 8,045.64 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำหลงัคำ 3,971.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำ
ลำนจอดรถประมำณ 4,124.00 ตร.ม.  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

ต ำบลล ำลกูกำ อ ำเภอล ำลกู
กำ จงัหวดัปทมุธำนี 

 

19 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ แฟคทอรี่ 
ระยอง 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 2 โฉนด เนือ้ที่รวม 25-3-32.4 ไร ่ 
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนและส ำนกังำน ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรประมำณ 

15,568.79 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้
ระยอง ต ำบลมำบยำงพร  
อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง 
 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่4 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่3 
20 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
พระรำม 2 กม.35 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่ ดินประมำณ 17-1-50.0 ไร่ 
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี นับแต่วนัที่ WHART เขำ้ลงทุน พรอ้มค ำมั่น
ของ WHA ที่ใหส้ิทธิ WHART ต่ออำยกุำรเช่ำไดอ้ีก 30 ปี  

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำร
รวมประมำณ 14,084.00 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำหลงัคำประมำณ 9,100.00 ตร.
ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถประมำณ 4,858.00 ตร.ม. ก ำหนดระยะเวลำ
เช่ำ 30 ปี นับแต่วันที่ WHART เข้ำลงทุน พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้
สิทธิ WHART ต่ออำยกุำรเช่ำไดอ้ีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

ต ำบลบำงกระเจำ้  
อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร  
จงัหวดัสมทุรสำคร 

 

21 โครงกำรดีเอสจีที 
สระบุรี 

o กรรมสิทธ์ิที่ดินรวม 1 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 15 ไร ่ 
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำนพรอ้มส ำนกังำน พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 

16,620.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถประมำณ 8,964.00 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบวัลอย อ ำเภอหนอง
แค จงัหวดัสระบรุี 

 

22 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เซ็นทรลั 
เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 
63 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 3 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 96-1-44.0 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื้นที่ เช่ำอำคำรรวม

ประมำณ 86,223.61 ตร.ม.  
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

ต ำบลบ่อตำโล่และต ำบลล ำตำ
เสำ อ ำเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
 

23 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์บำงนำ-
ตรำด กม.23 
(อำคำร A,B) 

o สิทธิกำรเช่ำช่วงในที่ดิน 1 โฉนด และสิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในที่ดินรวม 3 
โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 43-2-54.5 ไร่ ก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วง 
ประมำณ 25 ปี นับแต่วันที่ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยใน
วนัที่ 1 มกรำคม 2562)  

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลังสินค้ำและส ำนักงำน พื ้นที่ เช่ำอำคำรรวม
ประมำณ 39,607.00 ตร.ม. และพืน้ที่เช่ำหลงัคำ ประมำณ 26,112.00 ตร.

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
เสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
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ช่ือทรัพยสิ์น ลักษณะทรัพยสิ์นทีเ่ข้าลงทุน ทีต่ั้ง 
ม. ก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงประมำณ 25 ปี นบัแต่วนัที่ WHART คำดว่ำ
จะลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2562)  
กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร  

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่5 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่4 
24 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ ดีทีเอส 
แดรค็เซิลไมเออร ์
ออโทโมทีฟ ซีส  

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 6-0-77.4 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินคำ้ โรงงำน และส ำนักงำนในโครงกำร DTS 

พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 5,431.00 ตำรำงเมตร 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

นิคมอตุสำหกรรมดบับลิว
เอชเอ ชลบรุี ต ำบลบ่อวิน 
อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 

25 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ โรคคลิ่ง 
แฟคทอรี่ 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 12 -1-97.8 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำ โรงงำน และส ำนักงำนในโครงกำร 

Roechling พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 9,977.00 ตำรำงเมตร 
o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรี
รำชำ จงัหวดัชลบรุี 

26 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ชลหำรพิจิตร กม.
3 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด เนื ้อที่รวมประมำณ 21-0-64.8 ไร่ 
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำประมำณ 27 ปี 10 เดือน 28 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
WHART เข้ำลงทุนเพิ่มเติม พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้สิทธิ WHART 
ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนกังำนในโครงกำร พืน้ที่
เช่ำอำคำรรวมประมำณ 16,152.44 ตำรำงเมตร พื ้นที่ เช่ำหลังคำ
ประมำณ 10,000.00 ตำรำงเมตร และพืน้ที่เช่ำลำนจอดรถประมำณ 
2,983.29 ตำรำงเมตร ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 27 ปี 10 เดือน 
28 วัน นับตั้งแต่วันที่ WHART เขำ้ลงทุน   พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้
สิทธิ WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

27 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
ชลหำรพิจิตร กม.
3 โปรเจค 2 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด เนือ้ที่ดินรวม 75-2-8.8 ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนักงำนในโครงกำร พืน้ที่

เช่ำอำคำรรวมประมำณ 73,049.00 ตำรำงเมตร และพืน้ที่เช่ำหลังคำ
ประมำณ 61,482.00 ตำรำงเมตร 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

28 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์บำงนำ-
ตรำด กม.23 
(อำคำร C,E,H) 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด และสิทธิกำรเช่ำที่ดิน 1 โฉนด 
เนือ้ที่เช่ำและเช่ำช่วงรวมประมำณ 56 -2-47.4 ไร่ มีก ำหนดระยะเวลำ
กำรเช่ำและเช่ำช่วงประมำณ 24 นับตั้งแต่วันที่  WHART เข้ำลงทุน
เพิ่มเติม 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนกังำน และสิทธิกำรเช่ำ
พืน้ที่บำงส่วนในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนกังำน พืน้ที่เช่ำอำคำร
รวมประมำณ 50,628 ตำรำงเมตร ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 
24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุเพิ่มเติม 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง 
เสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่6 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่5 
29 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
แหลมฉบงั โปร
เจค 1 

o กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่โดยประมำณ 21-1-70.5  ไร ่
o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำ โรงงำน และส ำนักงำน จ ำนวน 1 หลัง 

ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 19,599.00 ตำรำงเมตร และลำน
จอดรถรวมประมำณ 3,055.00 ตำรำงเมตร 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลหนองขำม  
อ ำเภอศรีรำชำ  
จงัหวดัชลบรุี 

30 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
โปรเจค 2 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดินรวม 1 โฉนด เนือ้ที่เช่ำรวมประมำณ 50 ไร่ มี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำและเช่ำช่วงประมำณ 27 ปี 5 เดือน นับตัง้แต่
วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุเพิ่มเติม 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนักงำน จ ำนวน 1 หลงั ขนำดพืน้ที่
เช่ำอำคำรรวมประมำณ 44,783.00 ตำรำงเมตร  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบงึ อ ำเภอศรีรำชำ 
จงัหวดัชลบรุี 
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ช่ือทรัพยสิ์น ลักษณะทรัพยสิ์นทีเ่ข้าลงทุน ทีต่ั้ง 
31 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์
เซ็นเตอร ์บำงนำ-
ตรำด กม.23 
(อำคำร D,I,F,G) 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในที่ดินรวม 6 โฉนด สิทธิกำรเช่ำที่ดินรวม 2 โฉนด 
และสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด เนือ้ที่เช่ำและเช่ำช่วงรวมประมำณ 44-
0-91.8 ไร ่มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำและเช่ำช่วงประมำณ 23 นบัตัง้แต่
วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุเพิ่มเติม 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนักงำน พืน้ที่เช่ำอำคำร
รวมประมำณ 64,407.00 ตำรำงเมตร ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
ประมำณ 23 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุเพิ่มเติม 

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ของโครงกำร 

ต ำบลบำงเสำธง  
อ ำเภอบำงเสำธง  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ทรัพยสิ์นที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที ่7 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที ่6 
32 โครงกำรดบับลิว

เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
วงันอ้ย 62 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28893 และ 28894) โดยมี
เนือ้ที่เช่ำประมำณ 26-3-18.0 ไร่ ก ำหนดระยะเวลำเช่ำสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2590 หรือประมำณ 26 ปี นบัแต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะลงทนุ
เพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2565) 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลังสินค้ำ และส ำนักงำนในโครงกำรวังน้อย 62 
จ ำนวน 3 หลัง (ได้แก่ อำคำร A B และ C) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวม
ประมำณ  24,150.00 ตำรำงเมตร และขนำดพื ้นที่ เช่ำหลังคำรวม
ประมำณ 23,205.00 ตำรำงเมตร  

o กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรำ้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน
และอำคำร เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพยส์ินอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง  

ต ำบลบ่อตำโล่  
อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยำ 

33 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 3 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในที่ดิน 9 โฉนด (แบ่งเป็นสิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่
หนึ่งในบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 25153, 33561, 33563, 
33618,33621, 33622 และสิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่สองในบำงส่วนของ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 และ 33623) รวมเนือ้ที่ดินเช่ำช่วงและแบ่งเช่ำ
ช่วงประมำณ31-1-37.0  ไร่  มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำและเช่ำช่วงสิน้สุด
วันที่  28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 29 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่  
WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2565) 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และ ส ำนกังำนโครงกำรบำงนำ-
ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 จ ำนวน 1 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร A) ขนำดพืน้ที่เช่ำ
อำคำรรวมประมำณ 30,040.00 ตำรำง และสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัย์สิน
อื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำและ
เช่ำช่วงสิน้สดุวนัที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 29 ปี 5 เดือน นบั
แต่วันที่ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 
2565) 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง  

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
เสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

34 โครงกำรดบับลิว
เอชเอ อี
คอมเมิรซ์ ปำรค์ 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 43855) โดยมีเนือ้ที่เช่ำ
ประมำณ 137-2-91.4 ไร่ ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 
WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2565) พรอ้ม
ค ำมั่นของ WHAVH ที่ใหส้ิทธิ WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลังสินค้ำ และส ำนักงำนในโครงกำร E-
Commerce Park จ ำนวน 2 หลัง (ไดแ้ก่ อำคำร A และ B) ขนำดพืน้ที่
เช่ำอำคำรรวมประมำณ 130,139.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลกูสรำ้งและ
ทรพัยส์ินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร ก ำหนดระยะเวลำ
กำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยใน
วนัที่ 1 มกรำคม 2565) พรอ้มค ำมั่นของ WHAVH ที่ใหส้ิทธิ WHART ต่อ
อำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

o กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัยสิ์นอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง  

ต ำบลบำงสมคัร  
อ ำเภอบำงปะกง  
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
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หมายเหตุ: /1 อาคาร C และอาคาร M ของโครงการดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม.19 เป็นส่วนหนึ่งของทรพัย์สนิที ่
WHART ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่3 

  
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกผูจ้ดักำรกองทรสัตป์ระสงคใ์ห ้WHART มีรำยไดจ้ำกกำรจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้ในอนำคต
จำกกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติมจำกทรพัยสิ์นที่ WHART ไดเ้ขำ้ลงทุนแลว้ในปัจจบุนัดงัที่
ปรำกฎในตำรำงขำ้งตน้  ตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรจดัตัง้กองทรสัต ์ ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นกำรระดมเงินทนุไปซือ้ เช่ำ และ/หรือเช่ำ
ช่วงอสังหำริมทรพัยแ์ละจัดหำผลประโยชนจ์ำกอสังหำริมทรัพยป์ระเภทอำคำรคลังสินคำ้ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ และอำคำร
โรงงำน หรืออสังหำริมทรัพยอ์ื่นใดที่กองทรัสตอ์ำจลงทุนได้ เพื่อก่อให้เกิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่  WHART และผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์อง WHART ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ WHAREM ซึ่งเป็นผูจ้ัดกำรกองทรสัตข์อง WHART เมื่อวันที่ 12
พฤษภำคม 2565 จึงมีมติอนุมัติใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหน่วยทรัสตข์อง  WHART เพื่อขออนุมัติเก่ียวกับกำรเข้ำ
ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมและกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
 
1.  การลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติม และการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์  

กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“WHA”) 
บริษัทดับบลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกัด (“WHAVH”) บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกัด (“Central WHA 
Alliance”) และ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”) (รวมเรียกว่ำ “บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น”) 
จ ำนวน 5 รำยกำร มีมลูค่ำลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท (ช ำระในวนัที่กองทรสัต ์WHART ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำเช่ำ ค่ำซือ้เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรัพยสิ์นอื่นที่เก่ียวข้อง  (ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และ
ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปี
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง รวมเป็นจ ำนวน 96,917,124  บำทและ 1,981,097 บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำร
ซิกโนดและโครงกำรวงันอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำร
เช่ำที่ต่ออำยุอีกจ ำนวน 18.50 ลำ้นบำทและ 106.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสัญญำเช่ำโดยไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะรวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 
ทัง้นี ้รำคำที่จะลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมดงักล่ำวเป็นรำคำที่สงูกว่ำรำคำที่ไดจ้ำกรำคำประเมินค่ำต ่ำสดุของอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่ง
จดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอสงัหำริมทรพัยป์ระมำณรอ้ยละ 10.00 ของรำคำประเมินรวมของทรพัยสิ์นในทุกโครงกำร โดยแหล่ง
เงินทุนที่ใชใ้นกำรเขำ้ท ำรำยกำรมำจำก (1) กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้น
หน่วย และ/หรือ (2) กำรกูย้ืมเงินในวงเงิน ไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท  และ (3) เงินมดัจ ำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรของทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และเงินสดของกองทรสัต ์WHART จ ำนวนประมำณ 780.00 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ทรพัยสิ์นท่ี WHART ประสงคจ์ะเขำ้
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 นี ้สรุปดงันี ้
 

สรุปทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ที ่WHART ประสงคจ์ะเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่8 (ลงทนุในการเพิ่มทนุคร้ังที ่7) 
ช่ือทรัพยสิ์น รายละเอียด ทีต่ั้ง เจ้าของทรัพยส์ิน 

1 โครงกำร 
บำงนำ-ตรำด กม.
23 โปรเจค 3 

o สิทธิกำรเช่ำช่วงในที่ดิน 13 โฉนด (สิทธิกำรเช่ำช่วง
ทอดที่หนึ่ ง ในที่ ดินโฉนดเลขที่  11595, 11596, 
11597 และบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 
33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 33622 
และ สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่สองในที่ดินโฉนดเลขที่ 
33617, 33619 และบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 
33620) โดยมีเนื ้อที่ เช่ำช่วงโดยประมำณ 33 ไร่ 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

นำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์
/ บริษัท พชัรกำนดำ 

จ ำกดั / คณุหญิงกำนดำ 
เตชะไพบูลยเ์ป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และ 
WHA เป็นเจำ้ของ
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ช่ือทรัพยสิ์น รายละเอียด ทีต่ั้ง เจ้าของทรัพยส์ิน 
65.95 ตำรำงวำ  มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุ
วันที่ 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 
เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลังสินค้ำ และส ำนักงำน 
จ ำนวน 3 หลัง (ไดแ้ก่ อำคำร B, C และ D ) ขนำด
พื ้นที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 34,001.00 ตำรำง
เมตร และสิ่งปลูกสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อันเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำ
กำรเช่ ำสิ ้นสุดวันที่  28 พฤษภำคม 2594 หรือ
ประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยในวันที่ 1 
มกรำคม 2566)  

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำร
และทรพัยส์ินอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

กรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรำ้ง  
 

2 โครงกำรซิกโนด 

 
o สิทธิกำรเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 22009) โดย
มีเนือ้ที่เช่ำประมำณ 13 ไร่ 1 งำน 62.80 ตำรำงวำ  มี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี  นับตั้งแต่วันที่
กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยใน
วันที่ 1 มกรำคม 2566) พรอ้มค ำมั่นของ WHA ที่ให้
สิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ และ
ส ำนกังำน จ ำนวน 1 หลงั ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำรรวม
ประมำณ 8,151.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลูกสรำ้ง
และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่
วันที่กองทรัสต์ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม 
(ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2566) พรอ้มค ำมั่นของ 
WHA ที่ใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยุกำรเช่ำ
อีก 30 ปี 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำร
และทรพัยส์ินอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

ต ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอ
ศรีรำคำ จงัหวดัชลบรุี 

WHA เป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และ เป็น

เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
สิ่งปลกูสรำ้ง 

3 โครงกำร เทพำรกัษ์ 
กม.21 

 

o สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่หนึ่งในบำงส่วนของที่ดิน 1 
โฉนด (โฉนดเลขที่ 36107) โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่ำช่วง
โดยประมำณ 28 ไร่ 3 งำน 29.40 ตำรำงวำ  มี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัที่ 24 พฤษภำคม 
2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่
กองทรัสต์  WHART คำดว่ ำจะลงทุน เพิ่ ม เ ติม 
(ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2566) 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

บริษัท สวุรรณภมูิไพศำล 
จ ำกดั เป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และ 

WHAVH เป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิ 
สิ่งปลกูสรำ้ง  
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ช่ือทรัพยสิ์น รายละเอียด ทีต่ั้ง เจ้าของทรัพยส์ิน 
o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลังสินค้ำ และส ำนักงำนใน
โครงกำร จ ำนวน 2 หลัง อำคำร J  และ I  ) ขนำด
พืน้ที่เช่ำอำคำรรวมประมำณ 30,311.00 ตำรำงเมตร 
และสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบ
ของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
สิน้สดุวนัที่ 24 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 
5 เดือน นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำร
และทรพัยส์ินอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

4 โครงกำร เคพีเอน็ 
บำงนำ-ตรำด กม.
23 โปรเจค 2 
 

o สิทธิกำรช่วงทอดที่สองในบำงส่วนของที่ดิน 4 โฉนด 
( โฉนดเลขที่  5731, 21940, 21942 และ 21943) 
โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่ำช่วงโดยประมำณ 20 ไร่ 2 งำน 
86.50 ตำรำงวำ  มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุ
วนัที่ 2 มกรำคม 2587 หรือประมำณ 21 ปี นบัตัง้แต่
วันที่กองทรัสต์ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม 
(ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ และ
ส ำนักงำน จ ำนวน 5 หลัง (ไดแ้ก่ อำคำร J, K, L, M 
และ N)  ขนำดพื ้นที่ เช่ ำอำคำรรวมประมำณ 
19,796.00 ตำรำงเมตร และสิ่ งปลูกสร้ำงและ
ทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร 
มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สุดวันที่ 2 มกรำคม 
2587หรือประมำณ 21 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยในวันที่ 1 
มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำร
และทรพัยส์ินอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ำกดั / หำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดักรณท์ิพย ์เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
และ WHA KPN 

Alliance เป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิ 
สิ่งปลกูสรำ้ง  

 

5 โครงกำร วงันอ้ย 
63 
 

o สิทธิกำรเช่ำในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 46632) 
โดยมีเนือ้ที่เช่ำประมำณ 68 ไร ่2 งำน 42.60 ตำรำง
วำ  มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์  WHART คำดว่ ำจะลงทุน เพิ่ ม เ ติม 
(ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2566)  พรอ้มค ำมั่นของ 
Central WHA Alliance ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ก อ ง ท รั ส ต์  
WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

o สิทธิกำรเช่ำในอำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ 
และส ำนักงำนในโครงกำรวงันอ้ย 63 จ ำนวน 3 หลงั 
(ได้แก่อำคำร A, B และ C ) ขนำดพืน้ที่เช่ำอำคำร
รวมประมำณ 67,704.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลูก
สรำ้งและทรพัย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน

อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยำ 

Central WHA Alliance 
เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน และ เป็นเจำ้ของ

กรรมสิทธ์ิ 
สิ่งปลกูสรำ้ง  
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ช่ือทรัพยสิ์น รายละเอียด ทีต่ั้ง เจ้าของทรัพยส์ิน 
และอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี  
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คำดว่ำจะลงทุน
เพิ่มเติม (ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2566)  พร้อม
ค ำ มั่ น ข อ ง  Central WHA Alliance ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ
กองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

o กรรมสิทธ์ิใน เคร่ืองมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำร
และทรพัยส์ินอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

หมายเหต:ุ รายละเอียดเพิ่มเตมิเกีย่วกบัขอ้มูลทรพัย์สนิขา้งตน้แสดงในหวัขอ้ 1.1.4 ขอ้มูลสนิทรพัย์ ของรายงานฉบบันี ้

 
อีกทัง้  WHAREM มีควำมประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAREM (WHA ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน 
WHAREM) และเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ำยใหญ่รำยหน่ึงของ WHART (ณ วนัท่ี 8 เมษำยน 2565 WHA ถือหน่วยทรสัต ์WHART 
รอ้ยละ 15.00) รวมทัง้เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART ในปัจจุบนั ใหเ้ป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นที่ 
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี ้ โดยค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์นั้น WHA จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัย ์(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) จำก WHART ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์
(NAV) ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์และกรณีที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยค์วบคุมงำน
ก่อสรำ้งพฒันำอสงัหำริมทรพัยใ์หม่เพิ่มเติมและกำรปรบัปรุงทรพัยสิ์นอื่นที่มิไดม้ำจำกผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่
เก่ียวโยงกันกับผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุงอำคำร 
และกำรก่อสรำ้งพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำก่อสรำ้ง1  
 
กำรเขำ้ลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA (ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAREM) ครัง้นี ้ซึ่งมีมูลค่ำลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 
4,050.86 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลง
ช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง รวมเป็นจ ำนวน 96,917,124  บำทและ 1,981,097  บำท ตำมล ำดบั 
นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนดและโครงกำรวงันอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมี
ค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุอีกจ ำนวน 18.50 ลำ้นบำทและ 106.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั(ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อ
สัญญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะรวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง) รวมถึง กำรแต่งตัง้ WHA ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ถือเป็น
กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงทรสัตก์บับคุคลเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ตำมประกำศ สร.26/2555 และขอ้บงัคบั บจ/ป 22-01 
โดยมีขนำดรำยกำรรวมมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของ WHART  
 
ดงันัน้ WHART มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ อีกทัง้ ภำยใตส้ญัญำก่อตัง้ทรสัตข์อง WHART กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

 
 

1  ค่าธรรมเนยีมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ใชเ้กณฑ์ค านวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ในการเขา้ลงทุนครัง้
แรก และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่1 - 7 ของ WHART โดยค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จริงรวมกบักรอบ
อตัราก าไรทีก่ าหนดไวแ้น่นอนรายปี 
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หน่วยที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สีย (ในกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอ
มติดงักล่ำว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั้งหมด 
ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุดงักล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึงจะครบเป็นองคป์ระชุม) และ WHART ตอ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง 
WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรลงทนุของ WHART ในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 
1.  บริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (ถำ้จ ำเป็น) ของบริษัทเจำ้ของ

ทรพัยสิ์นขำย และ/หรือใหเ้ช่ำ และ/หรือเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดังกล่ำว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ WHART และไดด้  ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่ำวพรอ้มส ำหรบักำรลงทนุโดย WHART  

2.  ไม่มีประเด็นท่ียังคงคำ้งจำกกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย กำรปลดจ ำนองที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งที่ติดจ ำนองเป็น
ประกนักบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน กำรจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทำงธุรกิจ และ/หรือกำรยกเลิกสญัญำ และ/หรือ
ขอ้ตกลงใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับภำระผูกพนัในสญัญำเช่ำช่วงในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัที่ดินท่ี WHART จะเขำ้ลงทุน หรือหำกมี
ประเด็นกฎหมำยคงคำ้ง หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้WHAREM จะเปิดเผยควำมเส่ียงดังกล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 8 และด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะท ำให้ทรัพยสิ์นที่  WHART
ประสงคจ์ะเขำ้ลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และประกำศที่เก่ียวขอ้ง) 

3. ทรสัตีไดร้บัรองว่ำกระบวนกำรเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมำย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และ 

4.  WHART ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหด้  ำเนินกำรเพิ่มทุนของ WHART กำรกูย้ืมเงิน 
และด ำเนินกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ 
WHART  

 

2.  การจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม  
เงินทุนท่ี WHART จะใชล้งทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้ส่วนหนึ่งจะมำจำกเงินจำกกำรเพิ่มทุนของ WHART โดยกำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 7 จ ำนวนไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย ส ำหรับรำคำหน่วยทรัสตท์ี่จะเสนอขำยในครัง้นีจ้ะ
ก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นที่จดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรณี WHAREM มีกำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจง
ใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA (“กลุ่ม WHA”) โดยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่กลุ่ม WHA ตำมสดัส่วนหน่วยทรสัตท์ี่ถืออยู่เดิมจำกส่วน
ที่ เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท ำให้กองทรัสต์มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศแลว้ จะไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 หรือประมำณไม่
เกิน 521.85 ลำ้นบำท  (ค ำนวณจำกรอ้ยละ 15.00 ของเงินระดมทุนจำกผูถื้อหน่วยทรสัตส์งูสดุ ในกรณีที่ WHART ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นเพิ่มเติม ในมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท  โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษี
ธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) อย่ำงไรก็ดี กำรจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่ำวจะไม่ท ำใหผู้้
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ถือหน่วยทรสัตร์ำยใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART เกินกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสตท์ี่
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ WHART 
 

ทัง้นี ้กำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของ WHA เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรเก่ียวโยง
กันระหว่ำง WHART และบุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกับ WHAREM ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ช่นกัน ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนำด
รำยกำรกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในขอ้ 1. ขำ้งตน้ จะมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของ 
WHART ดงันัน้ WHART มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ อีกทัง้ภำยใตส้ญัญำก่อตัง้ทรสัตข์อง  WHART 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นรวมกันเกินกว่ำรอ้ยละ 10.00 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติ
ดงักล่ำว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และ
จ ำนวนผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มำประชุมดังกล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์ับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึงจะครบเป็นองคป์ระชุม) และ WHART ตอ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของ WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร  
 

3.  การกู้ยืมเงนิของ WHART เพือ่ลงทนุในทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม  
ส ำหรบัแหล่งเงินทุนในส่วนของกำรกูย้ืมเงินเพื่อเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้ WHAREM อำจกูย้ืมจำกบริษัทหลกัทรพัย ์
ธนำคำรพำณิชย ์สถำบันกำรเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรสัตี ซึ่งเป็นวงเงินกูไ้ม่เกิน 3,445,000.00 
บำท เพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม  

 

ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใดๆ ของกำรกูย้ืมตลอดจนด ำเนินกำรธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมดงักล่ำว โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั อำทิเช่น จ ำนวนเงิน อตัรำ
ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรกูย้ืมเงิน ระยะเวลำกำรช ำระรำคำ กำรเจรจำเขำ้ลงนำม จดัส่งเอกสำรใดๆ เก่ียวกับกำรกู้ยืมเงิน รวมถึง
กำรแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวประสบผลส ำเรจ็ 
 
ส ำหรบักรณีที่มีกำรกูย้ืมจำกบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรสัตี อตัรำดอกเบีย้คำดว่ำจะไม่เกินรอ้ยละ MLR – 1.50 ต่อปี เวน้แต่กรณียกเวน้
บำงประกำรที่อำจระบไุวใ้นสญัญำเงินกูต้่อไป  
 
โดย WHART มีหน้ำที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพยฯ์ อีกทั้งภำยใตส้ัญญำก่อตั้งทรัสตข์อง  WHART กำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำมติเสียงขำ้งมำก ซึ่งคิดเป็นจ ำนวน
เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่  
WHART จะกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตี รำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำร
ขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์ดงันัน้ มติที่ประชมุของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นเกินกว่ำ 1 ใน 4 ของจ ำนวน
หน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี (ในกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อขอมติดังกล่ำว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำ
ประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุ
ดงักล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึง
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จะครบเป็นองคป์ระชุม) และ WHART ตอ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิ
กำรท ำรำยกำร  
 
 

สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อการเข้าท ารายการ  
ตำมที่ WHAREM ไดแ้ต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผล รวมถึง
ควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงันี ้ 
 
o  การลงทนุในทรัพยส์นิเพิ่มเตมิ  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA มีความเหมาะสม เนื่องจำก 
 
1. ทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงคจ์ะเขำ้ลงทุน เป็นทรพัยสิ์นที่มีศักยภำพในกำรสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่  WHART 

ทนัทีภำยหลงักำรเขำ้ลงทุน เนื่องจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีอำคำร (Occupancy Rate) เฉล่ีย 5 โครงกำร 
(ไม่รวมพืน้ที่หลังคำอำคำรคลังสินคำ้) ณ วันที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน เท่ำกับรอ้ยละ 77.121 (กรณีที่รวมสัญญำเช่ำที่เริ่ม
หลงัจำกวนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ จะมีอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียอำคำร (ไม่รวม undertaking) อยู่ที่รอ้ยละ 79.79) และ
ในพืน้ที่ส่วนที่เหลือทัง้หมดซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 22.88 ของพืน้ที่ดงักล่ำว WHA อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำผูเ้ช่ำ อีกทัง้ WHA และ/
หรือบรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบัพืน้ที่อำคำรคลงัสินคำ้ทุกโครงกำร ที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ 
ณ วันที่ WHART เขำ้ลงทุน เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวนัที่ WHART เขำ้ลงทุน หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว รวมถึง WHA หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบัพืน้ท่ีอำคำรคลงัสินคำ้และ
ส ำนกังำนของโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ในกรณีที่
อำยุสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำจะครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุนและเมื่อครบก ำหนดแลว้ 
ผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับใหม่แต่ผูเ้ช่ำยังไม่ช ำระค่ำเช่ำ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance จะช ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวใหก้องทรสัตจ์นกว่ำจะมีผูเ้ช่ำรำยใหม่หรือมีผูเ้ช่ำช ำระค่ำ
เช่ำ (แลว้แต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ ทัง้นี ้โครงกำรดงักล่ำวยงัมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยได้

ใหแ้ก่ WHART อย่ำงต่อเนื่องไปในอนำคต โดยมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัประมำณ 4.94 ปี2 นบัจำกวนัที่

คำดว่ำ WHART จะเขำ้ลงทนุ (ไม่รวมส่วนท่ี WHA และ/หรือเจำ้ของทรพัยสิ์นตกลงจะช ำระค่ำเช่ำแทน กรณีไม่มีผูเ้ช่ำ ณ 
วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน) ซึ่งสญัญำเช่ำมีอำยสุญัญำที่ค่อนขำ้งยำว และมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและกำรเติบโตของค่ำ
เช่ำไวอ้ย่ำงชดัเจน จึงช่วยใหร้ำยไดข้อง WHART สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงในช่วงที่สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั โดยผู้
เช่ำกระจำยตวัอยู่ในอตุสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น E-commerce กลุ่มผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่ง และกลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำย
วัสดุก่อสรำ้ง ประกอบกับสินทรัพยด์ังกล่ำวมีข้อได้เปรียบด้ำนที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขตจังหวัดที่เป็นศูนยก์ลำง
อตุสำหกรรมและกำรคมนำคมขนส่งที่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของประเทศ ท ำใหท้รพัยสิ์นดงักล่ำวเป็นที่ตอ้งกำรของตลำด ท ำให้ 

 
 

1 ค ำนวณจำกกรณทีไีม่มีผูเ้ช่ำรำยใหม่เพิ่มเตมิ ผูเ้ช่ำเดมิใชส้ทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ และรวมร่ำงสญัญำเช่ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ (ขอ้มูล ณ 
วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
2 ค ำนวณจำกอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกักบัพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมดทีก่องทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุเพิ่มเตมิ ไม่รวมสทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
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WHART มีโอกำสไดร้ับรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกทรัพยสิ์นดังกล่ำวต่อเนื่องไปในอนำคต ซึ่งในกรณีทรัพยสิ์น
ดังกล่ำวมีอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่ และอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมแผนงำนท่ี  WHART วำงไว ้จะท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีโอกำส
ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์อง WHART ในรูปผลประโยชนต์อบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเติบโต
ขึน้ของ WHART ในอนำคต  

2. ท ำให ้WHART มีขนำดสินทรพัย ์และรำยไดจ้ำกกำรจดัหำประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึ่งอำจช่วยเพิ่มควำม
เชื่อมั่นและควำมน่ำสนใจของหน่วยทรสัต ์WHART ต่อนกัลงทุน ซึ่งควำมตอ้งกำรหน่วยทรสัตข์อง WHART ที่เพิ่มขึน้นัน้ 
เป็นปัจจยัหนึ่งที่อำจช่วยสนบัสนนุรำคำและสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหน่วยทรสัตข์อง WHART ในอนำคต  

3. รำคำเข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ไม่เกิน 4,050.86 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำเช่ำ ค่ำซือ้เครื่องมือ 
อุปกรณ ์งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 
รวมเป็นจ ำนวน 96,917,124  บำท และ 1,981,097 บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงั
นอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุอีก
จ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท และ 106.00 ลำ้นบำท คิดเป็นมูลค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ำกบั 4,010.66 – 4,298.91 ลำ้นบำท (รำยละเอียดกำรประเมิน
รำคำยตุิธรรมของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระปรำกฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.3.1 ของรำยงำนฉบบันี)้  

4. ประมำณกำรอตัรำกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนในปีแรกภำยหลงักำรเขำ้ลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้อยู่ที่ประมำณ 0.80 
บำทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่ำกรณี WHART ไม่ไดล้งทุนในทรัพยสิ์นใดๆ เพิ่มเติม (พิจำรณำรำยไดจ้ำกทรัพยสิ์นที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัของ WHART จ ำนวน 34 รำยกำร) ซึ่งจะมีประมำณกำรอตัรำกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนในปีแรกที่ประมำณ 0.78 
บำทต่อหน่วย  

5. เงื่อนไขและ/หรือขอ้ก ำหนดของรำ่งสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ช่วยรกัษำผลประโยชน์
ของ WHART ใหไ้ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นซึ่งมีสภำพเป็นไปตำมที่ทัง้สองฝ่ำยตกลงกัน และเอือ้ให ้WHART ไดร้บัประโยชนจ์ำก
กำรเขำ้ลงทุนตำมวัตถุประสงคท์ี่วำงไว ้และ/หรือเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของกำรซือ้ขำยอสังหำริมทรพัย ์และ/หรือเป็น
เงื่อนไขที่คู่สญัญำตกลงกนัตำมควำมสมคัรใจ ซึ่งเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำให้ WHART เสียประโยชน ์เช่น WHA และ/หรือ
เจำ้ของทรพัยสิ์นตกลงช ำระค่ำเช่ำอำคำรคลงัสินคำ้ที่ไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน อีกทัง้ เงื่อนไขส ำคญัมีควำม
คลำ้ยคลงึกนัหรือก ำหนดขึน้โดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบัเงื่อนไขในสญัญำซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในกำรเขำ้ลงทนุ
ทรพัยสิ์นครัง้แรก และกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 - 7 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบกำรลง
มติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้
 
1. WHART จะมีภำระหนีสิ้นเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินสูงสดุตำมมติ

คณะกรรมกำรเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนทั้งหมดส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้ทั้งหมดไม่เกิน 3,445.00 ลำ้น
บำท ซึ่งจะส่งผลให ้WHART มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กู ้เพิ่มขึน้มำ
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อยู่ที่ประมำณ 15,715.001 ลำ้นบำท (อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วมของกองทรสัตจ์ะอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 29.792) 

ทัง้นี ้WHART อำจพิจำรณำออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนบำงส่วนส ำหรบักำรเขำ้ลงทนุ
ในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้หรือพิจำรณำกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อน ำเงินกูด้ังกล่ำวมำช ำระหนีเ้งินกูข้ำ้งตน้เมื่อครบ
ก ำหนดก ำหนดสญัญำเงินกู ้

2. ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์นื่องจำกอำจมิไดเ้สนอขำยต่อผูถื้อหน่วยเดิมทัง้หมด ซึ่ง WHART จะออกและเสนอขำย
หน่วยทรสัตจ์ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย เพื่อน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตด์งักล่ำว
เป็นแหล่งเงินทุนบำงส่วนในกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรจองซือ้
หน่วยทรสัตจ์ะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์(Control Dilution) ประมำณรอ้ยละ 7.40 (รำยละเอียด
ปรำกฎในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2.2 ของรำยงำนฉบับนี ้) นอกจำกนี ้ กรณีที่รำคำหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขำยต ่ำกว่ำรำคำ
หน่วยทรสัตใ์นตลำด ณ ขณะนัน้ อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหน่วยลงทนุ (Price Dilution)  

3. ควำมเส่ียงกรณี WHART ไม่สำมำรถจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เขำ้ลงทนุในครัง้นีไ้ดต้ำมแผนงำน
ที่วำงไว ้ซึ่งอำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ เช่น ไม่สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำรำยใหม่ส ำหรบั
ทรพัยสิ์นท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ำแทน WHA และ/หรือเจำ้ของทรพัยสิ์น ภำยใตส้ญัญำตกลงกระท ำกำร ภำยหลงัสิน้สดุระยะเวลำ
เช่ำ ส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ และไม่สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำรำยใหม่มำทดแทนผูเ้ช่ำเดิมที่หมดอำยสุญัญำเช่ำ หรือผูเ้ช่ำต่อ
อำยสุญัญำเช่ำดว้ยอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขที่ดอ้ยลง เป็นตน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดบัและควำมต่อเนื่องของรำยได ้ท ำ
ให ้WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ำจมิไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว ้

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนแ์ละกำรมีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม กรณีสญัญำเช่ำท่ีดินหลกัของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 
23 โปรเจค 3 ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง (ระหว่ำงเจำ้ของที่ดินกับ บริษัท ปทุมผล 
จ ำกัด หรือ WHA) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่ำง บริษัท ปทุมผล จ ำกัด กับ WHA) ของโครงกำร บำงนำ-
ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำม ซึ่งอำจ
ส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 และทอดที่ 2 ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุด
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่เช่ำช่วง
ได ้อันจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ดี WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเข้ำ
ลงทนุในโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 จะเกิดขึน้เมื่อ นำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์บริษัท พชัรกำนดำ จ ำกดั และ 
คุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดินดงักล่ำวจำกคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย)์  ตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำ และตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำม
สัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำง นำงนภำพร สุรเดชวิบูลย ์และ WHA และระหว่ำงบริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด และ WHA และ
ระหว่ำงคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์และ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่ำง บริษัท 
ปทุมผล จ ำกัด และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่ WHART ตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด หรือ WHA ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 
ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวไดร้ะดบัหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขกำรเขำ้ลงทุน

 
 

1 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 
2 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 
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ดงักล่ำว อำจท ำให ้WHART มีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม หำก WHART ตอ้งเขำ้ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำหรือเขำ้สวมสิทธิ
เป็นผูเ้ช่ำท่ีดินโดยตรงหรือผูเ้ช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 (แลว้แต่กรณี) เมื่อเปรียบเทียบกบักำรลงทนุในกรรมสิทธ์ิ หรือกำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำหลัก หรือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่ 1 และตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนให้
กองทรสัต ์WHART เป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระติดพนัในอสงัหำรมิทรพัยบ์นที่ดินบำงส่วนของบรษิัท พชัรกำนดำ จ ำกดั ซึ่ง
เป็นทำงเขำ้ออกระหว่ำงที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 สู่ทำงสำธำรณะ 
เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบุคคลดงักล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์
ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์สำธำรณปูโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ 
โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลำที่กองทรสัต ์WHART ลงทนุในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ทัง้นี ้
เงื่อนไขเป็นไปตำมบนัทึกขอ้ตกลงที่กองทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกบับริษัท พชัรกำนดำ จ ำกัด (ซึ่งเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดิน) ต่อไป 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนแ์ละกำรมีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม กรณีสญัญำเช่ำที่ดินหลกัของโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  
ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ (ระหว่ำง บริษัท สวุรรณภูมิไพศำล จ ำกัด กับ WHAVH) ของ
โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ซึ่งอำจ
ส่งผลให้สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน ดังกล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุดก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่ำช่วงได ้อนัจะส่งผล
กระทบต่อกำรจดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ดี WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21 จะเกิดภำยใตเ้งื่อนไขว่ำบรษิัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั (ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงจะยังไม่แสดงเจตนำกำรเลิกสัญญำเช่ำหลักไปยัง WHAVH แต่จะแจ้งให้ 
WHAVH และกองทรัสต์ WHART ทรำบถึงเหตุผิดสัญญำเพื่อให้กองทรัสต์ WHART มีสิทธิเข้ำแก้ไขเหตุผิดสัญญำ
ดังกล่ำว หรือบอกกล่ำวรับโอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำง บริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด และ 
WHAVH) เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำร
เช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขำ้แกไ้ขกำรผิดสัญญำเช่ำหลักอันเกิดจำก WHAVH แทน ในกรณีที่ WHAVH ไม่
ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว และตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหก้องทรสัต ์WHART เป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระติดพนัใน
อสังหำริมทรัพยบ์นที่ดินบำงส่วนของบริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด ซึ่งเป็นทำงเข้ำออกระหว่ำงที่ดินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทุนในโครงกำรเทพำรักษ์ กม.21  สู่ทำงสำธำรณะ เพื่อให้กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้เช่ำพืน้ที่  
ตลอดจนบริวำรของบุคคลดังกล่ำว ใช้ประโยชน์ในทำงเดิน ทำงรถยนต์ ทำงระบำยน ้ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ 
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอด
ระยะเวลำที่กองทรสัต ์WHART ลงทุนในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตำมบนัทึกขอ้ตกลงที่กองทรสัต ์
WHART จะเขำ้ท ำกบับรษิัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั (ซึ่งเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ต่อไป 

6. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชน์และกำรมีภำระหน้ำที่ เพิ่มเติม กรณีสัญญำเช่ำที่ ดินหลักของโครงกำร 
เคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ (ระหว่ำง บรษิัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ำกัด และหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย์ กับ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง (ระหว่ำง บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั กบั WHA KPN Alliance) ของโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 
2 ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำมซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วง
ที่ดินทอดที่ 2 ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถกูยกเลิกหรือสิน้สดุก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำชว่งได ้
และส่งผลให้ WHART ไม่อำจใช้ และ/หรือ ไดร้ับประโยชน์ในทรัพยสิ์นที่เช่ำช่วงได ้อันจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำ
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ประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ดี WHART ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั และหำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดักรณทิ์พย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์
จ ำกัด  (ในฐำนะผู้มีสิทธิกำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล่ำว) ตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิก
สัญญำและตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำงบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด ์จ ำกัด และระหว่ำงหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย ์และบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด) หรือสัญญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่ง (ระหว่ำงบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั และ WHA KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART 
จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่บรษิัท เค
พีเอน็ แลนด ์จ ำกดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 

7. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนใ์นกำรใหเ้ช่ำทรพัยสิ์น กรณี WHART ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิต่อสญัญำเช่ำโครงกำรซิกโนด 
และโครงกำรวังนอ้ย 63 อีก 30 ปี ภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำส่วนแรกได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม จะส่งผล
กระทบให ้WHART สญูเสียโอกำสที่จะไดร้บัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวในอนำคตตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว ้อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่ม WHA ตกลงจะน ำที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 รวมทัง้
ทรพัยสิ์นอื่นท่ีเช่ำของโครงกำรดงักล่ำว มำจ ำนองเป็นหลกัประกันกำรปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่
ใหสิ้ทธิต่ออำยุสญัญำเช่ำแก่  WHART (รำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัของร่ำงสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นและร่ำงสญัญำจ ำนอง
ที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งดังกล่ำว ปรำกฏในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรำยงำนฉบับนี)้ โดยมีวงเงินจ ำนองไม่สูงกว่ำรำคำ
ประเมินเฉล่ียของผูป้ระเมินอิสระ 2 รำย ตำมวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำร 
วงันอ้ย 63 ณ วนัท่ี WHART จะเขำ้ลงทุน ซึ่งกรณีที่กลุ่ม WHA ผิดสญัญำในกำรใหสิ้ทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำว
กลุ่ม  WHA จะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ตำมสดัส่วนของมลูค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำส่วน
แรกและระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุที่เหลือต่อมูลค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำทั้งหมด และกรณีกลุ่ม 
WHA จงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญำกลุ่ม WHA ตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรที่ผู้
เช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำที่ก ำหนด ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำย ุ(ใน
กรณีที่ผูเ้ช่ำใชสิ้ทธิต่ออำยกุำรเช่ำแลว้) นอกจำกนี ้WHART สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิใดๆ ตำมกระบวนกำรและขัน้ตอน
ทำงศำลเพื่อบงัคบัจ ำนองทรพัยสิ์นเช่ำเพื่อช ำระควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ได ้โดย WHART จะมีบุริมสิทธิเหนือเงินท่ีไดจ้ำก
กำรขำยทอดตลำดของทรพัยสิ์นท่ีจ ำนอง โดยหำกจ ำนวนเงินสทุธิที่ไดจ้ำกกำรขำยดงักล่ำวนอ้ยกว่ำค่ำเสียหำยจำกเหตุ
ดงักล่ำวกลุ่ม  WHA ยงัคงรบัผิดชดใชเ้งินเสียหำยในจ ำนวนที่ยงัคงขำดตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จริงต่อ WHART จน
ครบถว้น ซึ่งเงื่อนไขตำมสญัญำจ ำนองดงักล่ำวจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อ WHART จำกกำรไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ
ในกำรต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

8. ขอ้ก ำหนดที่ Central WHA Alliance ไดม้ีเงื่อนไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียนภำระจ ำยอมในบำงส่วนของที่ดินของ
กองทรสัต ์WHART ในโครงกำรวงันอ้ย 63 ซึ่งกองทรัสตไ์ดล้งทุนซือ้ไวใ้นปี 2561 เพื่อใชเ้ป็นทำงเขำ้-ออก ส ำหรบัที่ดิน
เพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และส ำหรบัที่ดินในโครงกำรวงันอ้ย 63 ที่กองทรสัตจ์ะ
ลงทนุในครัง้นี ้โดยไม่มีค่ำตอบแทน พรอ้มกนันี ้Central WHA Alliance ไดข้อใหก้องทรสัต ์WHART ยินยอมให ้Central WHA 

Alliance ใชพ้ืน้ที่บำงส่วนในโครงกำรวงันอ้ย 63 ที่กองทรสัต์ WHART จะลงทุนในครัง้นี ้เพื่อใชเ้ป็นทำงเขำ้-ออก ส ำหรบั
ที่ดินของ Central WHA Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณเดียวกนั และโดยไม่มีค่ำตอบแทน 

9. ส ำหรบัโครงกำรซิกโนดที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในครัง้นี ้ มีพืน้ท่ีดำ้นหลงัที่เป็นท่ีว่ำงยงัไม่มีอำคำรตัง้อยู่ ซึ่งมีเนือ้ที่
โดยประมำณ 5,604 ตำรำงเมตร ปัจจุบัน บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไดเ้ช่ำพืน้ที่โครงกำรซิกโนด 
ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมพืน้ที่ดำ้นหลังดังกล่ำวดว้ย บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด มีแผนที่จะเพิ่มพืน้ที่
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คลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำว โดยจะขอให ้WHA ปลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำว ซึ่ง
อำจเชื่อมต่อกบัอำคำรคลงัสินคำ้ปัจจบุนั และใหเ้ช่ำแก่บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด อย่ำงไรก็ดี บรษิัท 
ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ยงัมิไดด้  ำเนินกำรขอใหเ้พิ่มพืน้ที่คลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำวแต่อย่ำง
ใด  ทรพัยสิ์นในโครงกำรซิกโนด ที่กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนครัง้นีจ้ึงยงัไม่มีคลงัสินคำ้บนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำว ดว้ยเหตุ
ดงักล่ำว เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดล้งทนุในทรพัยสิ์นในโครงกำรซิกโนด นีแ้ลว้ WHA จะขอให ้WHA มีสิทธิที่จะปลกูสรำ้ง
อำคำรคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำว เพื่อใหเ้ช่ำแก่ผูเ้ช่ำช่วงพืน้ที่ดำ้นหลงัในเวลำนัน้ โดยอำคำรคลงัสินคำ้ที่
ปลกูสรำ้งลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลงัดงักล่ำวสำมำรถเชื่อมต่อกบัอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนปัจจบุนั และ ไม่เก็บ
ค่ำตอบแทนใด ๆ จำก WHA ในกรณีที่ WHA ไดป้ลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัแลว้ กองทรสัต ์WHART 

จะขอให ้WHA ใหแ้ก่สิทธิแก่กองทรสัต ์WHART ที่จะลงทุนในอำคำรคลงัสินคำ้ดงักล่ำวในเวลำใด ๆ และ ก่อนบุคคลอื่น 
เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART ไดม้ีโอกำสลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมที่จะก่อรำยไดแ้ก่กองทรสัต ์WHART โดยรำยละเอียดและ
เงื่อนไขกำรลงทุนจะเป็นไปตำมที่กองทรสัต ์WHART และ WHA ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่กำรลงทุนดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมติจำกผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนกำรลงทนุ 

10. อำจก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไข
ในกำรเข้ำท ำรำยกำรต่ำงๆ กับ WHA ทั้งในส่วนรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี 
เนื่องจำกก่อนกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว WHAREM ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำร
ตรวจสอบและ/หรือสอบทำนขอ้มลูและสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นและอุปกรณห์ลกัของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 
รวมทัง้รำคำในกำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้อำ้งอิงจำกรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระจ ำนวน 2 รำย ซึ่งเป็น
ผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกทัง้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวจะตอ้ง
ผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกทรสัตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหน่ึงที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรัสตใ์น
กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ควำมเหมำะสมของรำคำ
และเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA 
มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ด ีWHART 
จะลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมภำยใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (ถำ้จ ำเป็น) ของบรษิัทเจำ้ของ

ทรพัยสิ์นใหข้ำย เช่ำ หรือเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ WHART และไดด้  ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหท้รพัยสิ์น
ดงักล่ำวพรอ้มส ำหรบักำรลงทนุโดย WHART  

2. ไม่มีประเด็นที่ยังคงคำ้งจำกกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย กำรปลดจ ำนองที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งที่ติดจ ำนองเป็น
ประกนักบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน กำรจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทำงธุรกิจ และ/หรือกำรยกเลิกสญัญำ และ/หรือ
ขอ้ตกลงใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับภำระผูกพนัในสญัญำเช่ำช่วงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ี WHART จะเขำ้ลงทุน หรือหำกมี
ประเด็นกฎหมำยคงคำ้ง หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้WHAREM จะเปิดเผยควำมเส่ียงดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่ WHART จะลงทุน
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เพิ่มเติมครัง้ที่ 8 และด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะท ำให้ทรัพยสิ์นที่  WHART
ประสงคจ์ะเขำ้ลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และประกำศที่เก่ียวขอ้ง) 

3. ทรสัตีไดร้บัรองว่ำกระบวนกำรเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมำย กฎ และระเบียบอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง และ 

4. WHART ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหด้  ำเนินกำรเพิ่มทุนของ WHART กำรกูย้ืม
เงิน และด ำเนินกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของ 
WHART 

 
o การแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 มีความเหมาะสม เนื่องจำก  
 
1. ช่วยให้ WHAREM สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ำลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไดต้่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต ท ำให้ WHART มีโอกำสไดร้ับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
เนื่องจำก WHA มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจพัฒนำและให้บริกำรเช่ำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทคลงัสินคำ้และโรงงำนมำกกว่ำ 20 ปี  

2. มีควำมคล่องตัวในกำรประสำนงำนและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อร่วมกันบริหำรจัดกำรทรพัยสิ์นทั้งหมดของ  WHART 
ภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร มำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย์
ส ำหรบัทรพัยสิ์นดงักล่ำว เนื่องจำกประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่ำนมำ  

3. เกิดกำรประหยดัต่อขนำดในกำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดแูลรกัษำ และ/หรือกำรซ่อมบ ำรุงทรพัยสิ์นให้
อยู่ในสภำพดีพรอ้มต่อกำรจัดหำประโยชน ์จำกกำรที่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของ  WHART อยู่ภำยใตก้ำรดูแลของผูบ้ริหำร
อสงัหำรมิทรพัยร์ำยเดียว  

4. ข้อก ำหนดในร่ำงสัญญำแต่งตัง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยด์ังกล่ำวช่วยให้ WHART สำมำรถเข้ำบริหำรจัดกำรและหำ
ประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เขำ้ลงทุนในครัง้นีไ้ดอ้ย่ำงรำบรื่น ทันทีภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร อีกทั้งเป็น
ขอ้ก ำหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให ้WHA ปฏิบตัิหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรสัต ์นอกจำกนี ้เป็นเงื่อนไข และ/หรือขอ้ก ำหนดที่เหมือนกับสัญญำแต่งตัง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ส ำหรบัทรพัยสิ์นที่ WHART เขำ้ลงทุนครัง้แรก กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-7 ขณะที่อัตรำกำรเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยม์ีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตำมควำมเห็นของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์จำกกำร
พิจำรณำเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่จะเรียกเก็บกบั WHART ครัง้นี ้กบัอตัรำค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร
อสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์ื่น และอตัรำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบักำรบริหำรอสงัหำรมิทรพัยข์อง
กองทรสัตใ์นปัจจบุนั  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติม เพื่อประกอบกำรลง
มติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร คือ อำจเกิดขอ้สงสัยต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ัดกำรกองทรสัตใ์นกำร
เจรจำต่อรองค่ำธรรมเนียมและ/หรือเงื่อนไขกำรว่ำจำ้ง WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรือกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ของ WHA ในกำรท ำหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย ์อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำน
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กระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไว้ตำมคู่มือกำรปฏิบัติกำร รวมถึงได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรอิสระของ WHAREM และไดร้ับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องกองทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
ทั้งนี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร และเงื่อนไขในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของ
กลุ่ม WHA ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 
o การจัดสรรหน่วยทรัสตโ์ดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรจัดสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจำก  
 
1. เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่นกัลงทุนในกำรเขำ้ลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมแต่ละครัง้ เนื่องจำก WHA ตกลงจะถือครอง

หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดที่มีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนแต่ละครัง้ 
เป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ  

2. สรำ้งควำมชดัเจนต่อกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์รวมถึงอำจช่วยใหก้ำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์เพื่อเป็น
หนึ่งในแหล่งเงินทนุในกำรซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีโอกำสส ำเรจ็ลลุ่วงไดม้ำกยิ่งขึน้  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลง
มติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร คือ อำจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมรำยอื่นมีผลกระทบในดำ้นสัดส่วนกำรถือหน่วย (Control 
Dilution) ในกรณีผูถื้อหน่วยเดิมไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหส้ำมำรถจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยเพิ่มเติมตำมสดัส่วนเดิม 
รวมถึงอำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองรำคำและ/หรือ
เงื่อนไขกำรเสนอขำย อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร (Operation Manual) รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอิสระ
ของ WHAREM โดยกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์ป็นไปตำมหลักเกณฑเ์ดียวกับที่ใชก้ ำหนดรำคำที่เสนอขำยผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมและต่อประชำชนทั่วไป ทั้งนี ้หำกผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมขำ้งตน้แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินสิทธิ 
WHAREM อำจจะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์กินสิทธิดงักล่ำวตำมเห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคล
ในวงจ ำกดั (Private Placement) และ/หรือ ใหแ้ก่ประชำชน (Public Offering) หรือไม่ก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ตลอดจนเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกับ WHA มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถือหน่วยเดิม
ไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจองซื้อหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่บุคคลวงในจ ากัด 
(Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
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o การกู้ยืมเงนิของ WHART เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรกูย้ืมเงินของ WHART จำกสถำบนักำรเงินซึ่งอำจเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกบัทรสัตี เพื่อ
ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจำก  
1. เงื่อนไขส ำคัญต่ำงๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีซึ่ง WHAREM ไดร้ับใน

ปัจจุบัน เช่น อัตรำดอกเบี ้ย ลักษณะกำรช ำระเงินตน้ กำรให้หลักประกัน รวมถึงมีเงื่อนไขที่ส  ำคัญไม่ดอ้ยกว่ำเมื่อ
เทียบเคียงกับเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นท่ีมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับ WHART (อำ้งอิงตำมขอ้มลูที่เปิดเผย
ในสำธำรณะ) โดยกำรเปรียบเทียบเงื่อนไขต่ำงๆ ของขอ้เสนอเงินกูย้ืมในครัง้นีก้บัเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทุน
ในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 และเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นท่ีมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกัน ดงัที่ปรำกฎใน
ส่วนที่ 1 ขอ้ 1.2.3 (4) ของรำยงำนฉบบันี ้ 

2. เป็นทำงเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุนเพียงพอส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่มีต่อสถำบัน
กำรเงินตำมแผนงำนและภำยในระยะเวลำที่วำงไว ้โดยกำรเจรจำและ/หรือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรกูย้ืม
เงินของ WHART จำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรสัตีในครัง้นี ้อำจมีควำมรำบร่ืนและรวดเร็วกว่ำสถำบัน
กำรเงินอื่นที่ WHART ไม่เคยท ำธุรกรรมรว่มมำก่อน  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำร
ลงมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 
1. อำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของทรสัตีซึ่งจะเป็นผูก้ระท ำกำรในฐำนะกองทรสัตใ์นกำรพิจำรณำเลือกขอ้เสนอเงิน

กูย้ืม และ/หรือกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขต่ำงๆ ของวงเงินกูย้ืมที่เป็นขอ้เสนอจำกสถำบันกำรเงินท่ีเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรสัตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแยง้ระหว่ำง WHART กบัเจำ้หนี ้ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั ทรสั
ตีในอนำคต อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกทรสัตีจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมสจุรติ ระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชำชีพ เพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวข้อง อีกทั้ง กำรเข้ำท ำ
รำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่มกีำรก ำหนดไวต้ำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนั  

2. เกิดกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงกองทรสัตก์บัทรสัตีเพิ่มขึน้จำกที่มีอยู่ในปัจจบุนั ซึ่ง WHART 
มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี รวมจ ำนวน 2,270.00 ลำ้นบำท (ยอดหนีค้งคำ้ง ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 2565)  

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
เห็นว่ำกำรกูย้ืมเงินของ WHART จำกสถำบนักำรเงินซึ่งอำจเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกบัทรสัตี มีประโยชนต์่อ WHART และมี
ควำมเหมำะสม ดงันัน้ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
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ส่วนที่ 1  การขออนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยส์ินอื่นทีเ่กี่ยวข้องเพิ่มเติมของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่8 

 
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ  

 
ตำมที่ในปัจจบุนัทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART”) มีกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรพัย ์สิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์และทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้งรวม 34 โครงกำร  (รวมสินทรพัยท์ี่ WHART รบัโอนจำก
กองทุนกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแ์วรเ์ฮำ้ส ์ฟันด ์(“WHAPF”)) ซึ่งมี
รำยละเอียดทรพัยสิ์นของ WHART ปรำกฎในตำรำงสรุปทรพัยสิ์นของ WHART ในปัจจุบนั ซึ่งอยู่ในบทสรุปส ำหรบัผูบ้ริหำรและ
เอกสำรแนบ 1 ของรำยงำนฉบับนี ้อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกวัตถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้กองทรสัต ์คือ กำรระดมเงินทุนเพื่อไปซือ้ เช่ำ 
และ/หรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรพัยแ์ละจัดหำผลประโยชนจ์ำกอสังหำริมทรพัยด์ังกล่ำว เพื่อก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่
กองทรสัต ์และผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดังนั้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกัด (“WHAREM”) ใน
ฐำนะผูจ้ัดกำรกองทรสัตข์อง WHART จึงมีควำมประสงคท์ี่จะเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มำของรำยไดแ้ละ
ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสตม์ำกขึน้ โดยทรัพยสิ์นที่  WHAREM ประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 นี ้ประกอบดว้ย (1) 
โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3”) (2) 
โครงกำรดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ (“โครงกำรซิกโนด”)  (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์เทพำรกัษ์ กม.
21 (“โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21”)  (4) โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
(“โครงกำรเคพีเอ็นบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2”) และ (5) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 
(“โครงกำรวังนอ้ย 63”) ซึ่งเป็นกำรลงทุนใน (1) สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำในส่ิงปลูกสรำ้งอำคำรคลังสินคำ้ และ
ส ำนกังำน กรรมสิทธ์ิในเครื่องมือ อุปกรณแ์ละงำนระบบ (2) สิทธิกำรเช่ำที่ดิน สิทธิกำรเช่ำในส่ิงปลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ 
และส ำนกังำน กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณแ์ละงำนระบบ (3) สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำในส่ิงปลกูสรำ้งอำคำร
คลงัสินคำ้ และส ำนกังำน กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณแ์ละงำนระบบ (4) สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำในส่ิงปลกู
สรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำน กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณแ์ละงำนระบบ (5) สิทธิกำรเช่ำที่ดิน สิทธิกำรเช่ำในส่ิง
ปลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำน (6) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณแ์ละงำนระบบ ตำมล ำดบั (รำยละเอียดทรพัยสิ์น
ดงักล่ำว ปรำกฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1.4 ของรำยงำนฉบบันี)้ รวมมลูค่ำลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำ
เช่ำ ค่ำซือ้เครื่องมือ อุปกรณ ์งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจด
ทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.
21 และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง รวม
เป็นจ ำนวน 96,917,124 บำท และ 1,981,097  บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 
กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุอีกจ ำนวน 18.50 
ลำ้นบำท และ 106.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสญัญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจด
ทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ทั้งนี ้ รำคำเข้ำลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่  8 ข้ำงต้น เป็นรำคำที่สูงกว่ำรำคำที่ ได้จำกรำคำประเมินค่ำต ่ำสุดของ
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอสงัหำรมิทรพัยป์ระมำณรอ้ยละ 10.00 ของรำคำประเมินรวมของทรพัยสิ์นในทุก
โครงกำร  (รำยละเอียดรำคำประเมินทรพัยสิ์น ปรำกฏเอกสำรแนบ 2 - 6 ของรำยงำนฉบบันี)้  โดยแหล่งเงินทนุที่ใชใ้นกำรเขำ้
ท ำรำยกำรครัง้นีม้ำจำก  
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(1)  กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม จ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย โดยรำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขำย

จะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง เช่น ภำวะตลำดเงินตลำดทนุในช่วงที่มีกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรสัต ์ อัตรำผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะไดร้บัศักยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรพัยสิ์น อัตรำ
ดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลำดโลก  ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนสถำบนั (Book building) เป็นตน้ ทัง้นี ้
กำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมของ WHART มี 2 ทำงเลือก ดงันี ้ 

 
แบบที ่1  วิธีกำรเสนอขำยและวิธีกำรจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 และกำรน ำ

หน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ในกรณี มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์
บำงส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“WHA”) และ/ หรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของ WHA (“กำรเสนอขำยและวิธีกำรจดัสรรหน่วยทรสัตแ์บบที่ 1”) 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต ์
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 จดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตเ์ดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต ์โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ท่ีจะท ำให้กองทรัสต์มี
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
50.00 ของ

หน่วยทรสัตท่ี์จะมี
กำรออกและเสนอ

ขำย(2) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(3) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั 
และหลงัจำกท่ีไดร้บั

อนมุตัิจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำด
หลกัทรพัย ์

(1), (2), (5), (6) และ
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ
จำกท่ีประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของ WHART 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ 
WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHA 

เมื่อรวมกบัจ ำนวน
หน่วยทรสัตท่ี์จดัสรร
ใหแ้ก่ WHA และ/
หรือกลุ่มบคุคลเดียว 
กนัของ WHA ตำม
ส่วนท่ี 1 ไม่เกินรอ้ย
ละ 15.00 ของหน่วย 
ทรสัตท่ี์จะมีกำรออก
และเสนอขำย 

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั 
และหลงัจำกท่ีไดร้บั

อนมุตัิจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำด
หลกัทรพัย ์

(4), (6) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจำก

ท่ีประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของ WHART 

ส่วนท่ี 3 จัดสรรเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ (1) 
บุคคลในวงจ ำกัด(Private Placement) 
ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถำบันและผูจ้องซือ้
พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ตำมประกำศส ำนั กงำน 
ก.ล.ต. และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป (Public Offering) 

หน่วยทรสัตส์่วนท่ี
เหลือจำกกำรเสนอ
ขำยตำมส่วนท่ี 1 และ

ส่วนท่ี 2 

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั 
และหลงัจำกท่ีไดร้บั

อนมุตัิจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 (2), (5), (6) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจำก

ท่ีประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของ WHART 

 

หมายเหตุ (1) วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดในภายหลงัเมื่อไดร้ับการ
อนมุตัจิากผูถ้ือหน่วยทรสัตข์อง WHART ใหมี้การเพิ่มทนุ 

 (2) ส าหรับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจาก
ราคาประเมินของทรพัย์สินทีจ่ัดท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สินอิสระทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
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และในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอืน่ๆ และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Book building) 

 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตก์่อนการเพิ่มทนุในครัง้นีข้อง WHART หารดว้ยจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะ
มีการออกและเสนอขายในส่วนที ่1 ในราคาต่อหน่วยตามที ่WHAREM จะไดก้ าหนดตามวิธีการทีร่ะบตุ่อไป 

 (4) การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที ่2 เมือ่นบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมจะเขา้ข่ายเป็นการท า
ธุรกรรมระหว่าง WHART กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีมี่มูลค่าตัง้แต่ 20.00 ลา้นบาท และเกินกว่ารอ้ยละ 3.00 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ท าให้การเขา้ท ารายการดงักล่าวของ WHART จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือ
หน่วยทรัสต์ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที ่2 ดงักล่าวจะตอ้งไม่มีเสยีงคดัคา้นเกินกว่ารอ้ยละ 10.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผูท้ีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักล่าว WHAREM จะไม่นบั
รวมคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ีมี่ส่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีมี่การขอมต ิ

 (5) ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรแลว้ WHAREM จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรตามที่
เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์่วนที ่3 หรือไม่ก็ได ้ 

 (6) ใหท้รสัต ีและ/หรือ WHAREM เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนนิการดงัต่อไปนี ้1) พจิารณาก าหนดรายละเอียดอืน่ๆ เกีย่วกบัการเสนอ
ขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดทา้ย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย เงือ่นไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงือ่นไขและรายละเอียดอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรสัต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ไดร้ับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่พิ่ม
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตห์รือผูล้งทนุรายใด 2) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ีมี่สทิธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์
ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมีการออกและเสนอขาย ซ่ึงรวมถึงเอกสาร และ/หรือสญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ทีป่รึกษาทางการเงิน ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และตวัแทนรบัจองซือ้
หลกัทรพัย์ รวมทัง้ด าเนนิการเจรจา ตดิต่อ และ/หรือ ยืน่ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว และการน า
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นตน้ และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนนิการดงักล่าวขา้งตน้เพือ่ใหก้าร
ด าเนนิการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

 
แบบที ่2  วิธีกำรเสนอขำยและวิธีกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุน ครัง้ที่ 7 และกำรน ำหน่วย 

ทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีไม่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
บำงส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA (“กำรเสนอขำยและวิธีกำร
จดัสรรหน่วยทรสัตแ์บบที่ 2”) 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต ์
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 จดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะท ำใหก้องทรสัต์
มีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
50.00 ของ

หน่วยทรสัตท่ี์จะมี
กำรออกและเสนอ

ขำย(2) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(3) 

ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั 
และหลงัจำกท่ีไดร้บั

อนมุตัิจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(1), (2), (4), (5) และ
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ
จำกท่ีประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของ WHART 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต ์
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ (1) 
บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถำบันและผูจ้องซือ้
พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
WHART ตำมประกำศส ำนั กงำน 
ก.ล.ต. และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป (Public Offering) 

หน่วยทรสัตส์่วนท่ี
เหลือจำกกำรเสนอ
ขำยตำมส่วนท่ี 1  

- ก ำหนดใน
ภำยหลงั(2) 

ก ำหนดภำยหลงั 
และหลงัจำกท่ีไดร้บั

อนมุตัิจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 (2), (4), (5) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจำก

ท่ีประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีกำร
เพิ่มทนุของ WHART 

 

หมายเหตุ (1) วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดในภายหลงัเมื่อไดร้ับการ
อนมุตัจิากผูถ้ือหน่วยทรสัตข์อง WHART ใหมี้การเพิ่มทนุ 

 (2) ส าหรับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจาก
ราคาประเมินของทรพัย์สินทีจ่ัดท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สินอิสระทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอืน่ๆ และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Book building) 

 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตก์่อนการเพิ่มทนุในครัง้นีข้อง WHART หารดว้ยจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะ
มีการออกและเสนอขายในส่วนที ่1 ในราคาต่อหน่วยตามที ่WHAREM จะไดก้ าหนดตามวิธีการทีร่ะบตุ่อไป 

 (4) ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรแล้ว WHAREM จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรตามที่
เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์่วนที ่2 หรือไม่ก็ได ้

 (5) ใหท้รสัตี และ/หรือ WHAREM เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยทรสัต์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดทา้ย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
เงือ่นไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงือ่นไขและรายละเอียดอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์และวิธีการจดัสรรกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่า
สิทธิที่ไดร้ับการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่นกั
ลงทนุอืน่ ตลอดจนมีสทิธิใชด้ลุพินจิในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่พิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรือผู ้
ลงทนุรายใด 2) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ีมี่สทิธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) โดยใหแ้จง้วนั
ก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพือ่ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์ทราบต่อไป 3) 
เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม การแต่งตัง้ทีป่รึกษาทางการเงิน ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และตวัแทนรบัจองซือ้หลกัทรพัย์ รวมทัง้
ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพือ่การดงักล่าว และการน าหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตน้ และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพือ่ใหก้าร
ด าเนนิการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ  

 

 
(2)  กำรกูย้ืมเงินกูร้ะยะยำวในวงเงินกู ้ประมำณไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท  จำกบริษัทหลักทรัพย ์ธนำคำรพำณิชย ์สถำบัน

กำรเงิน และ/หรือบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรสัตี อย่ำงไรก็ดี กำรกูย้ืมเงินดงักล่ำว เมื่อรวมกับกำรกูย้ืมเงิน
ของ WHART ในปัจจุบัน และหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ WHART จะยังคงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งระบุไวว้่ำ
กองทรสัตส์ำมำรถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์น
รวม ส ำหรบักองทรสัตท์ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำร
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กูย้ืมจำกบคุคลที่เก่ียวโยงกับทรสัตี คำดว่ำอตัรำดอกเบีย้จะไม่เกินรอ้ยละ MLR – 1.5 ต่อปี เวน้แต่กรณียกเวน้บำงประกำรที่
อำจระบไุวใ้นสญัญำเงินกูต้่อไป   
 

 (3)  เงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเงินสดของกองทรสัต ์WHART จ ำนวนประมำณ 
780.00 ลำ้นบำท โดยผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใดๆ อำทิ กำรก ำหนดจ ำนวน
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรที่จะน ำมำใชเ้ป็นเงินทุน กำรก ำหนดโครงกำรที่ WHART จะน ำเงินมดัจ ำตำมสญัญำเช่ำและ
สญัญำบรกิำรมำใชเ้ป็นเงินทนุ รวมถึงกำรแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั 
รำยละเอียดของกำรน ำเงินประกนักำรเช่ำและกำรบรกิำรมำใชเ้ป็นเงินทนุในกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยเ์พิ่มเติมจะปรำกฏ
ตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรแปลงสภำพ 

 
ทัง้นี ้ WHART จะลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมภำยใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 
1. บริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (ถำ้จ ำเป็น) ของบริษัทเจำ้ของ

ทรพัยสิ์นใหข้ำย เช่ำ หรือเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ WHART และไดด้  ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหท้รพัยสิ์น
ดงักล่ำวพรอ้มส ำหรบักำรลงทนุโดย WHART  

2.  ไม่มีประเด็นท่ียังคงคำ้งจำกกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย กำรปลดจ ำนองที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งที่ติดจ ำนองเป็น
ประกนักบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน กำรจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกนัทำงธุรกิจ และ/หรือกำรยกเลิกสญัญำ และ/หรือ
ขอ้ตกลงใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัภำระผูกพนัในสญัญำเช่ำช่วงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัที่ดินที่  WHART จะเขำ้ลงทุน หรือหำกมี
ประเด็นกฎหมำยคงคำ้ง หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้WHAREM จะเปิดเผยควำมเส่ียงดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 7 และด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะท ำให้ทรัพยสิ์นที่  WHART
ประสงคจ์ะเขำ้ลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และประกำศที่เก่ียวขอ้ง) 

3. ทรสัตีไดร้บัรองว่ำกระบวนกำรเพิ่มทนุของ WHART เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมำย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และ 

4.  WHART ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหด้  ำเนินกำรเพิ่มทุนของ WHART กำรกูย้ืม
เงิน และด ำเนินกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของ 
WHART 

 
ทัง้นี ้WHART จะเขำ้ลงทนุในโครงกำรถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ภำยใตเ้งื่อนไขว่ำ นำงนภำพร สรุเดชวิบูลย ์บริษัท 
พชัรกำนดำ จ ำกดั และคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้
และบรษิัท ปทมุผล จ ำกดั (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำที่ดินดงักล่ำวจำกคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย)์ ตกลงสละสิทธิในกำรบอก
เลิกสญัญำและตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั (ระหว่ำง นำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์และ WHA และระหว่ำงบรษิัท 
พชัรกำนดำ จ ำกัดและ WHA และระหว่ำงคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลยแ์ละบริษัท ปทุมผล จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน
ทอดที่หนึ่ง (ระหว่ำงบริษัท ปทุมผล จ ำกัด และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้
ใหแ้ก่ WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ WHA หรือ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด ไม่ปฏิบตัิตำม
สญัญำดงักล่ำว 
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ส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  กองทรสัต ์WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรเทพำรกัษ์ 
กม.21 จะเกิดภำยใตเ้งื่อนไขว่ำในกรณีที่  WHAVH ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำหลักบริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด (ในฐำนะ
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงจะยงัไม่แสดงเจตนำกำรเลิกสญัญำเช่ำหลกัไป
ยงั WHAVH แต่จะแจง้ให ้WHAVH และกองทรสัต ์WHART ทรำบถึงเหตุผิดสญัญำเพื่อใหก้องทรสัต ์WHART มีสิทธิเขำ้แกไ้ข
เหตุผิดสัญญำดงักล่ำว หรือบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำง บริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด 
และ WHAVH) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำร
เช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขำ้แกไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำหลกัอนัเกิดจำก WHAVH แทน 
 
ส ำหรบัเงื่อนไขในกำรลงทุนในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ำกัด และหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณทิ์พย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด  (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่ำว) ตกลงสละสิทธิใน
กำรบอกเลิกสญัญำและตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั (ระหว่ำงบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และบริษัท เคพี
เอ็น แลนด ์จ ำกัด และระหว่ำงหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย ์และบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่
หน่ึง (ระหว่ำงบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั และ WHA KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่บริษัท เคพีเอ็น 
แลนด ์จ ำกดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 
 
นอกจำกนี ้WHAREM มีควำมประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัยสิ์นที่ WHART จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติมและเป็นผูบ้ริหำร
อสงัหำริมทรพัยใ์นปัจจุบนัของ WHART ใหเ้ป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็นระยะเวลำ 30 ปี 
โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยจ์ะไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์(NAV) 
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์และกรณีที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดม้อบหมำยใหผู้บ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยค์วบคมุงำนก่อสรำ้ง
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์หม่เพิ่มเติมและกำรปรบัปรุงทรพัยสิ์นอื่นที่มิไดม้ำจำกผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยง
กันกับผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุงอำคำร และกำร
ก่อสรำ้งพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำก่อสรำ้ง  
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1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

o กำรลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม และกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ 
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมของ WHART ซึ่งมีมูลค่ำลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท ถือเป็นกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัยห์ลกั และเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงทรสัตก์บับุคคลเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ
ขนำดรำยกำรอำ้งอิงจำกงบกำรเงินไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ของ WHART ดงันี ้
 
รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยห์ลกั 
ขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่ง 
สินทรพัยห์ลกั 

= จ ำนวนเงินท่ีช ำระ / สินทรพัยร์วมของทรสัต ์ 
= 4,050.86 ลำ้นบำท1 / 48,355.97 ลำ้นบำท = 8.38 % 

 

รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรเก่ียวโยง 
ขนำดรำยกำรเก่ียวโยง = (จ ำนวนเงินท่ีช ำระ + คำ่เช่ำช่วงที่ดินรำยปี + ค่ำผูบ้รหิำรทรพัยสิ์น WHA)   

/ มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของทรสัต ์ 
= 4,565.13 ลำ้นบำท1 / 34,174.09 ลำ้นบำท = 13.36 % 

 

หมายเหตุ 1 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมดงักล่ำวเป็นกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยห์ลัก คิดเป็นรอ้ยละ 8.38 ของมูลค่ำสินทรพัยข์อง WHART 
นอกจำกนี ้รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงทรสัตก์ับบุคคลเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัต ์เนื่องจำกทรพัยสิ์นที่ 
WHART จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติมนี ้เป็นทรพัยสิ์นของ WHA และบรษิัทย่อยของ WHA ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHAREM ที่ท ำ
หนำ้ที่เป็นผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อง WHART ในปัจจุบนั โดย WHA เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ใน WHAREM อีกทัง้ WHA 
เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ในสัดส่วนรอ้ยละ 15.00 (ขอ้มูลกำรถือหน่วยทรสัต ์ณ วันท่ี 8 เมษำยน 2565) และไดร้บักำร
แต่งตั้งจำก WHART ให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยข์อง WHART ในปัจจุบัน ดว้ยเหตุนี ้ กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น
เพิ่มเติม และกำรแต่งตัง้ WHA ใหเ้ป็นผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงถือเป็นกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงทรสัตก์ับบุคคลเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ตำมประกำศ สร.26/2555 และ ขอ้บงัคบั บจ/ป 22-01 โดยมีขนำด
รำยกำร เท่ำกบัรอ้ยละ 13.36  ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของทรสัต ์ซึ่งมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของ WHART  
 
ดงันัน้ WHART มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่
ประชุมผูถื้อหน่วยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สีย (ในกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดงักล่ำว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำ
ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุ
ดงักล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม) และ WHART ตอ้งจัดใหม้ีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง  WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
อนมุตัิกำรท ำรำยกำร  
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o กำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกบั WHA 
กรณี WHAREM มีกำรจัดสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA (“กลุ่ม WHA”) 
โดยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกับ WHA ดงักล่ำว เมื่อรวมกบัจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรร
ใหแ้ก่กลุ่ม WHA ตำมสดัส่วนหน่วยทรสัตท์ี่ถืออยู่เดิมจำกส่วนที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศแลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและ
เสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 หรือประมำณไม่เกิน 521.85 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกรอ้ยละ 15.00 ของเงินระดมทุนจำกผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์งูสดุ ในกรณีที่ WHART ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ในมลูค่ำรวม 4,050.86 ลำ้นบำท โดยไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง)  
 
ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหว่ำง WHART และบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกบั WHAREM ในฐำนะ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์จะมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของ WHART 
 
ดังนั้น WHART มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรพัยฯ์ อีกทั้งภำยใตส้ัญญำก่อตัง้ทรสัตข์อง WHART กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นรวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดังกล่ำว ตอ้งมีผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์ำประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัต์
ที่มำประชุมดังกล่ำวตอ้งมีหน่วยทรัสตน์ับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทรัสตจ์ึงจะครบเป็นองค์ประชุม) และ WHART ต้องจัดให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร ทัง้นี ้รำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงันี ้  
 

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง WHART ทีไ่ม่มีสิทธลิงคะแนนในการอนุมัต ิ
การเข้าลงทนุในทรัพยส์ินเพิ่มเติมการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

และการจัดสรรหน่วยทรัสตโ์ดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกับ WHA  

 รายชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่อใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 459,837,085 15.00 
2 น.ส. จรีพร   จำรุกรสกลุ 15,635,433 0.51 
3 น.ส. ชชัชมนต ์อนนัตประยรู 3,877,741 0.13 
4 นำย ธนภทัร อนนัตประยรู 550,001 0.018 
5 นำย อนวุฒัน ์จำรุกรสกลุ 505,000 0.016 
6 น.ส. วสนัตบ์ษุบำ  จิรฐัติกำลสกลุ 200,000 0.007 
7 น.ส. ปำรชิำต  จิรฐัติกำลสกลุ 199,000 0.006 
8 นำย ชนกนัต ์  จิรฐัติกำลสกลุ 150,098 0.005 
9 น.ส. นลิน   อนนัตประยรู 141,092 0.005 

10 นำง อญัชลี ชวนิชย ์ 55,905 0.002 
11 นำย ชยัวฒัน ์มั่นคงด ี 47,000 0.0015 
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 รายชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่อใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
12 นำย กฤตชย อศัวฉตัรโรจน ์ 10,000 0.0003 
13 น.ส. ณวลัรณีิ สวุินิจวงษ์ 6,000 0.0002 
 รวม 481,214,355 15.70 

หมายเหตุ: ขอ้มูลการถือหน่วยทรสัต์ ณ วนัที่ 8 เมษายน 2565 ทัง้นี ้รายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนและสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยเป็นไปตามขอ้มูลวนัก าหนดรายชือ่ผูม้ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ (Record Date) ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2565 

ทีม่า : WHAREM 
 
o กำรกูย้ืมเงินของ WHART  
ส ำหรบักำรกูย้ืมเงินในครัง้นี ้WHAREM มีแนวทำงที่จะใชกู้ย้ืมเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวนไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท  เพื่อใชใ้นกำร
เขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เงินกูย้ืมดงักล่ำวมำจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตี (อนัไดแ้ก่ ธนำคำรกสิกรไทย ซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ของ บริษัทหลักทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด (“KAsset”) ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นทรสัตีของ 
WHART) ถือเป็นกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงกองทรสัตก์ับทรสัตีที่มีขนำดรำยกำรเก่ียวโยงมำกกว่ำ
รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของทรสัต ์ดงันัน้ WHART ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินต่อ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อีกทัง้กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่ำมติเสียงขำ้งมำก ซึ่งคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขำ้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และในกรณีที่  WHART จะกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี รำยกำร
ดังกล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทรสัตก์ับทรสัตี ดังนั้น มติที่ประชุมของผูถื้อหน่วยทรสัต์
จะตอ้งไม่มีเสียงคดัคำ้นเกินกว่ำ 1 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรสัตี (ในกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
เพื่อขอมติดงักล่ำว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ำประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำยหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 
ทั้งนี ้จ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชุมดังกล่ำวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์ับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสตจ์ึงจะครบเป็นองคป์ระชุม) และ WHART ตอ้งจัดใหม้ีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง 
WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำร ทั้งนี ้รำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน มีดงันี ้ 

 รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง WHART ทีไ่ม่มีสิทธิลงคะแนน 
ในการอนุมัติการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสต ี

 รายชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่อใน WHART 

จ านวน (หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 112,761,516 3.68 
2 ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 32,347,683 1.06 
3 นำง นิศำนำถ อูว่ฒุิพงษ์ 40,000 0.001 
4 นำง สวุิมล โปษยำนนท ์ 21,124 0.0007 
5 น.ส. นนัทวรี อจัฉรยิวนิช 1,000 0.00003 
 รวม 145,171,323 4.74 

หมายเหตุ: ขอ้มูลการถือหน่วยทรสัต์ ณ วนัที่ 8 เมษายน 2565 ทัง้นี ้รายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนและสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยเป็นไปตามขอ้มูลวนัก าหนดรายชือ่ผูม้ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ (Record Date) ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2565 

ทีม่า : WHAREM 
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1.1.2 คู่สัญญา เงือ่นไขส าคัญของสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติมคร้ังที ่8 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำร่ำงสัญญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 และเพื่อใหเ้ห็น
ภำพรวมของเงื่อนไขส ำคญัของสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงได้
สรุปขอ้มลูที่ส  ำคญัจำกสรุปสำระส ำคญัของรำ่งสญัญำที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บัดงันี ้
 
(1) ร่างสัญญาทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเข้าลงทนุในทรัพยส์นิของกลุ่ม WHA  
ดว้ยเหตุที่เงื่อนไขส ำคัญของร่ำงสัญญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ยังอยู่ภำยใตก้ำรเจรจำระหว่ำง
คู่สญัญำที่เก่ียวขอ้งและรำยละเอียดเพิ่มเติมที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป และอยู่ภำยใตก้ำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ขอ้มลูสรุปสำระส ำคญัของสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA 
ดงัต่อไปนี ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้

(1.1) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ์ 
คู่สญัญำ : ผูจ้ะซือ้ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์
และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูจ้ะซือ้” หรือ “ WHART” หรือ 
“กองทรสัต”์)   

ผูจ้ะขำย : 
▪ บริษัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“Central WHA Alliance”) ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“WHA”) ส ำหรบั โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 

และโครงกำรซิกโนด 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“WHAVH”) ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”) ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด 

กม.23 โปรเจค 2 

ทรพัยส์ินท่ี
ซือ้ขำย 

: 1. โครงกำรวงันอ้ย 63  
▪ กรรมสิทธิ์ใน งำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อกำรใช้

ประโยชนข์องท่ีดิน อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ ในอำคำรโครงกำรวงันอ้ย 63  
2. โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 

▪ กรรมสิทธิ์ในงำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องท่ีดิน อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ  ในอำคำรโครงกำร  บำงนำ-ตรำด กม.23 โปร
เจค 3 

3. โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
▪ กรรมสิทธิ์ในงำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้

ประโยชนข์องท่ีดิน อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ ในอำคำรโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
4. โครงกำรเคพีเอ็น  บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 

▪ กรรมสิทธิ์ในงำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องท่ีดิน อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ ในอำคำรโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 2 

5. โครงกำรซิกโนด 
▪ กรรมสิทธิ์ในงำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ ำเป็นต่อกำรใช้

ประโยชนข์องท่ีดิน อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ ในอำคำรโครงกำรซิกโนด 
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รวมเรียก งำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ืองและจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชนข์องท่ีดิน 
อำคำร สิ่งปลกูสรำ้ง และสิ่งติดตัง้ตรงึตรำอื่น ๆ ส ำหรบัทกุโครงกำรว่ำ (“งำนระบบและทรพัยส์ินอื่นๆ ท่ีซือ้ขำย”) 

รำคำ
ทรพัยส์ินท่ี
ซือ้ขำย 

: มลูค่ำท่ี WHART จะเขำ้ลงทุนในครัง้นี ้ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ หรือค่ำ
เช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย  จ ำนวนรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี))  
ทัง้นี ้นอกจำกค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีตกลงช ำระ ณ วนัโอนกรรมสิทธิ์แลว้  กองทรสัตต์กลงช ำระค่ำเช่ำ
ช่วงท่ีดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 1,981,097 บำท ส ำหรบัโครงกำร
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และ ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 96,917,124  บำท 
ทั้งนี ้ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดังกล่ำวอำจมีกำรปรับได้
ตำมท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำ
ทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลัก
ท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ีแปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท  

ภำษีอำกร
และ
ค่ำใชจ้่ำย 

: งำนระบบและทรพัยส์ินอื่นๆ ท่ีซือ้ขำย 
▪ คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ดงัต่อไปนี ้
o WHART เป็นผูร้บัผิดชอบภำษีมลูค่ำเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธิ์  
o ผูจ้ะขำยเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธิ์ (ถำ้มี) 

กำรโอน
กรรมสิทธิ์ 
และกำรส่ง
มอบ
ทรพัยส์ิน 

: งำนระบบและทรพัยส์ินอื่นๆ ท่ีซือ้ขำย 
1. ผูข้ำยตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ และผูซื้อ้ตกลงจะรบัโอนกรรมสิทธิ์ในงำนระบบและทรพัยส์ินอื่นๆ ท่ีซือ้ขำยแต่

ละรำยกำรภำยใตเ้งื่อนไขของสญัญำฉบบันี ้ใน (ก.) วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในสัญญำเช่ำทรัพย์สิน ส  ำหรับโครงกำรวังน้อย 63 (ข.) จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และสัญญำเช่ำอำคำร
ส ำหรบัโปรเจคบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (ค.) จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเทพำรักษ์ กม.21 และสญัญำเช่ำอำคำรส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.
21  (ง.) วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเค
พีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2และสญัญำเช่ำอำคำรส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 
โปรเจค 2 (จ.) วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำทรัพยส์ิน ส  ำหรับ
โครงกำรซิกโนด (รวมเรียกสญัญำท่ีระบใุนขอ้ ก. ข. ค. ง. และ จ. ว่ำ “สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน”)  

2. ผูข้ำยตกลงส่งมอบกำรครอบครองทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยภำยใตส้ัญญำนีใ้หแ้ก่ผู้ซือ้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ตำม
สภำพของทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ โดยคู่สญัญำใหถื้อว่ำกำรส่งมอบกำรครอบครองดงักล่ำวมี
ผลสมบรูณท์นัทีท่ีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ินมีผลสมบรูณต์ำมกฎหมำย 

3. ในกรณีท่ีผูซ้ือ้เห็นว่ำ สภำพของทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยอยู่ในสภำพท่ีเสียหำย หรือช ำรุดบกพรอ่งอย่ำงมีนัยส ำคญั
จนถึงขนำดท่ีถ้ำผู้ซือ้ได้รูล้่วงหน้ำแล้วผู้ซือ้จะไม่เข้ำท ำสัญญำฉบับนี ้ผู้ซือ้มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรรับโอน
กรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย จนกว่ำผูข้ำยจะด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพร่อง
ดงักล่ำว โดยผูข้ำยมีหนำ้ท่ีต้องด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่
วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูซ้ือ้ โดยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำย 

เหตเุลิก
สญัญำ 

: 1. เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในสญัญำนี ้ หำกว่ำในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ คู่สญัญำ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน หรือผิดขอ้รบัรองที่ใหไ้วใ้นสญัญำ
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ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อ
ว่ำคู่สญัญำฝ่ำยนัน้เป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้ 

2. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำฉบบันีแ้ละสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน  
3. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ ผูข้ำยถกูศำลสั่งพิทกัษ์ทรพัยห์รือถกูศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรือ

อยู่ในขัน้ตอนกำรเลิกบริษัท กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจกำรของผูข้ำย  
4. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ

กำรประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น ไม่มีผู้
เช่ำพืน้ท่ีทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ินในวนัโอนกรรมสิทธิ์ 

5. ไม่มีกำรช ำระรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีตกลงช ำระ ณ วนั
โอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน (แลว้แต่กรณี) ส  ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด 
กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ไม่มีกำรช ำระรำคำซือ้ขำยทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และ/หรือ ไมม่ี
กำรช ำระค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน (แลว้แต่กรณี) ส  ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และโครงกำรซิกโนด ไม่มีกำร
ช ำระรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน (แลว้แต่กรณี) 
ส  ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 

ผลของกำร
เลิกสญัญำ 

 1. ในกรณีท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตกเป็นฝ่ำยผิดสญัญำตำมขอ้ 1. หรือขอ้ 5. ของหวัขอ้เหตเุลิกสญัญำ 
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำอำจบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้และ/หรือ เรียกค่ำเสียหำย โดยแจง้ให้
คู่สญัญำฝ่ำยท่ีผิดสญัญำทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  

2. ในกรณีท่ีคู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำตำมขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตเุลิกสญัญำ ใหถื้อว่ำสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง ทัง้นี ้
คู่สญัญำไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 3. หรือขอ้ 4. ของหวัขอ้เหตเุลิกสญัญำ ผูซ้ือ้อำจบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ โดย
แจง้ใหผู้ข้ำยทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ ผูซ้ือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อผูข้ำย 
เวน้แต่เหตุดงักล่ำวเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของผูข้ำย 

 

(1.2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพยส์นิ ส าหรับโครงการวังน้อย 63 และโครงการซกิโนด 
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำ : 
▪ บริษัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“Central WHA Alliance”) ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 

ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำ 

: 1. โครงกำรวงันอ้ย 63  
▪ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 46632 โดยมีเนือ้ท่ีเช่ำประมำณ 68 ไร ่2 งำน 42.60 ตำรำงวำ1 

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิและแบ่งโฉนด 
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▪  อำคำรศนูยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรวงันอ้ย 63 จ ำนวน 3 หลงั (ไดแ้ก่อำคำร A, B และ 
C1) ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ  67,704.00  ตำรำงเมตร พรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของท่ีดินและอำคำร 

2. โครงกำรซิกโนด 
▪ โครงกำรซิกโนด ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 ต ำบลเขำคันทรง อ ำเภอศรีรำชำ 

จงัหวดัชลบรุี 
▪ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22009 โดยมีเนือ้ท่ีเช่ำประมำณ 13 ไร ่1 งำน 62.80 ตำรำงวำ2 
▪ อำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรดบับลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่ จ ำนวน 1 หลงั ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ

อำคำรรวมประมำณ 8,151.00 ตำรำงเมตร พรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ  อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อำคำร 

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

 1. โครงกำรวงันอ้ย 63  
▪ ผูใ้หเ้ช่ำตกลงใหผู้เ้ช่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 30 (สำมสิบ) ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สิทธิกำรเช่ำ (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) (“ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก”)  
2. โครงกำรซิกโนด 
▪ ผูใ้หเ้ช่ำตกลงใหผู้เ้ช่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 30 (สำมสิบ) ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สิทธิกำรเช่ำ (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) (“ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก”) 
กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำ 

 
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 60 
(หกสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ท่ีเจ็ด หรือวนัอื่นใดท่ี
คู่สญัญำจะไดต้กลงกัน (“วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ”) 

ค่ำเช่ำ : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวม ท่ี WHART จะเขำ้ลงทุนในโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวังนอ้ย 63 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำ
ทรัพย์สินส ำหรับระยะเวลำเช่ำช่วงแรกและรำคำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย จะมีมูลค่ำประมำณ [•] ล้ำนบำท (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง)  
ทัง้นี ้ค่ำเช่ำดังกล่ำวอำจมีกำรปรบัไดต้ำมที่คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำดังกล่ำวเมื่อรวมกับ
รำคำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำส ำหรับทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ีแปด
ทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท  

วตัถปุระสง
คใ์น 
กำรเช่ำ 

 ผูเ้ช่ำตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบอื่นใดอนั
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำ เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย 
ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิในกำร
ต่ออำยุ
สญัญำเช่ำ
ของผูเ้ช่ำ 

: 1. ผูใ้หเ้ช่ำใหค้  ำมั่นจะใหเ้ช่ำแก่ผูเ้ช่ำ ในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) ปี ภำยหลงัจำก
สิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก (“ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ”) โดยมีข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญำเช่ำทรพัยส์ินฉบบันีทุ้กประกำร (“สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า”) เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี ้
ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้น ขอ้ 2. 

 
 

1 อาคาร C อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
2  ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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(ก) ค่ำเช่ำ 

(ข) กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำของผูเ้ช่ำ 

(ค) หลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำท่ีผูใ้หเ้ช่ำมอบใหผู้เ้ช่ำ 

(ง) หนำ้ท่ีของผูใ้หเ้ช่ำในกำรไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนทรพัยส์ินท่ีเช่ำและ 

(จ) เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 

2. เรื่องท่ีไม่น ำขอ้ก ำหนดในสญัญำเช่ำมำใชใ้นระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุดงัท่ี ระบุในขอ้ 1. ใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) ค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุจะมีมลูค่ำเท่ำกับ 106.00 ลำ้นบำท และ18.50 
ลำ้นบำท ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และโครงกำรซิกโนด ตำมล ำดบั ซึ่งจะช ำระในวนัจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุโดยค่ำเช่ำขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจด
ทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำเมื่อครบระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุใหเ้ป็นไปตำมที่คู่สญัญำตกลงกัน 

(ค) หลกัประกนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำใหไ้วเ้ป็นอนัสิน้สดุลงและไม่มีผลใชบ้งัคบัต่อไป 

(ง) ผูใ้หเ้ช่ำสำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน ทรพัยส์ินท่ีเช่ำ (ตำมนิยำมดำ้นล่ำง) ใหแ้ก่บคุคลภำยนอกได ้ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำบุคคลภำยนอกผูร้บัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินท่ีเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำตกลงเป็นลำยลกัษณอ์ักษร
กบัผูเ้ช่ำ เพื่อยินยอมผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำฉบบั
นี ้

3. ผู้ เ ช่ ำสำมำรถใช้สิ ท ธิ ในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ ำ ได้ โดยกำรแจ้ง ให้ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำทรำบล่ วงหน้ำ เ ป็ น  
ลำยลกัษณอ์กัษรภำยในปีท่ี 21 (ยี่สิบเอ็ด) ถึงปีท่ี 25 (ยี่สิบหำ้) ของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำ
อื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั 

4. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดแ้จง้ควำมประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบแลว้ คู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกันเขำ้ท ำสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ เหมือนกับสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน
ฉบบันีทุ้กประกำร (เวน้แต่ท่ีระบุในขอ้ 1. และขอ้ 2. ขำ้งตน้) และน ำสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ไปจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุนี ้ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั
ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น (“วันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายุ”)  

5. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุผูเ้ช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำส ำหรบั
ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยใุหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ 

6. คู่สัญญำจะร่วมมือกันในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดร้บัอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงำนรำชกำรอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหท้รพัยส์ินท่ีผูเ้ช่ำจะลงทุนนั้นเป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรลงทนุ
ในอสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัประ : 1. ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 ผูใ้หเ้ช่ำตกลงจดทะเบียนจ ำนองที่ดินโฉนดเลขท่ี 46632 ต  ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวงั
นอ้ย จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ และอำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนักงำนในโครงกำรวงันอ้ย 
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กนักำร
ปฏิบตัิตำม
สญัญำของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

63 จ ำนวน 3 หลงั พรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอำคำร และผูใ้หเ้ช่ำ
ตกลงจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22009 ต  ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวดัชลบุรี และอำคำร
โรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนักงำนในโครงกำรซิกโนด จ ำนวน 1 หลงั พรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ 
อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอำคำร (รวมเรียกว่ำ “ทรัพยส์ินที่จ านอง”) เพื่อเป็นประกันขอ้ตกลงของผูใ้ห้
เช่ำในเรื่องสิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำของผู้เช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำฉบับนี ้และประกันกำรปฏิบัติตำม
สญัญำของผูใ้หเ้ช่ำท่ีจะเป็นเหตุใหผู้เ้ช่ำบงัคบัสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไม่ได ้ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำยินยอมใหผู้้
เช่ำเป็นผูย้ึดถือโฉนดท่ีดินทรพัยส์ินท่ีจ ำนองไวน้ับตัง้แต่วนัจดทะเบียนจ ำนอง 

2. คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนอง ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งในวัน
เดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ โดยจะระบุวงเงินจ ำนองในจ ำนวนไม่สูงกว่ำรำคำประเมินเฉลี่ยของผู้
ประเมินมลูค่ำทรพัยส์ิน 2 (สอง) รำยท่ีท ำกำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำท่ีผูเ้ช่ำลงทุนในครัง้นี ้  

3. เมื่อผูเ้ช่ำใชส้ิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ และผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำไดท้ ำสญัญำเช่ำฉบบัใหม่และจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยแุลว้ หรือเมื่อสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกแลว้และไม่ไดม้ีกำรต่อ
อำยุสัญญำเช่ำเน่ืองจำกผูเ้ช่ำไม่ใชส้ิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ หลักประกันท่ีผูใ้หเ้ช่ำใหไ้วส้  ำหรบักำรใช้
สิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไปด ำเนินกำรไถ่ถอนจ ำนองใน
วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรใชส้ิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำหรือวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำร
เช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) และผูเ้ช่ำจะส่งมอบโฉนดท่ีดินทรพัยส์ินท่ีจ ำนองคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำในวนัท่ีมีกำรไถ่
ถอนจ ำนองดงักล่ำว 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ 

: 1. ผูเ้ช่ำตกลงปฏิบตัิ จดัท ำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้

2. ผูเ้ช่ำตกลงจะจดัหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทกุชนิดทกุประเภท และปรบัปรุงทรพัยส์ินท่ีเช่ำ (เวน้
แต่ท่ีดินท่ีใหส้ิทธิใชท้ำงเขำ้ออก (ตำมค ำจ ำกัดควำมดำ้นล่ำง)) หรือกระท ำกำรใด ๆ ทัง้ปวง เพื่อใหท้รพัยส์ินท่ี
เช่ำ (เวน้แต่ท่ีดินท่ีใหส้ิทธิใชท้ำงเขำ้ออก) อยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงคด์ังท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำฉบับนี ้และหำประโยชนต์ำมวัตถุประสงคข์องผูเ้ช่ำตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และ
ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ(ถำ้มี) ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำทัง้สิน้ ส  ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และผูเ้ช่ำตกลงจะ
จัดหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรบัปรุงทรพัยส์ินท่ีเช่ำเฉพำะส่วนท่ีเป็น
อำคำรท่ีเช่ำ หรือกระท ำกำรใด ๆ ทัง้ปวง เพื่อใหท้รพัยส์ินท่ีเช่ำเฉพำะส่วนท่ีเป็นอำคำรท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีดี 
หรือเหมำะสมแก่กำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงคด์งัที่ระบุไวใ้นสญัญำฉบับนี ้และหำประโยชนต์ำมวตัถุประสงค์
ของผูเ้ช่ำตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ(ถำ้มี) ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำทัง้สิน้ 
ส  ำหรบัโครงกำรซิกโนด 

3. ผูเ้ช่ำจะไม่ท ำกำรก่อสรำ้งสิ่งปลูกสรำ้งหรือส่วนควบใด ๆ ในทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และจะไม่ท ำกำรแก้ไขดัดแปลง
ส่วนใด ๆ ของทรพัยส์ินท่ีเช่ำอนัเป็นกำรท ำใหท้รพัยส์ินท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินท่ี
เช่ำอนัตอ้งขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดป้รกึษำหำรือกับผูใ้หเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำจะมี
สิทธิด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำก่อน โดยผูใ้หเ้ช่ำจะไม่
ปฏิเสธกำรใหค้วำมยินยอมดงักล่ำวโดยไม่มีเหตอุนัสมควร  

4. ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบหรือกำรแกไ้ขดดัแปลงส่วนใด ๆ ในทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมขอ้ 3. 
ขำ้งตน้ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บคุคลหรืออำคำรอื่นใด หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำกระท ำผิดกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และ/หรือ ขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ำตกลงรบัผิดชดใชค้่ำเสียหำยนั้นแต่
เพียงฝ่ำยเดียวทัง้หมดทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำในฐำนะผูค้รอบครองทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 
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5. ผู้เช่ำจะดูแลให้ผู้เช่ำพืน้ท่ีใช้ทรพัย์สินท่ีเช่ำโดยสุจริต และจะไม่ประกอบกิจกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ หรือ
ยินยอมให้บุคคลใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน 

6. คู่สญัญำตกลงและรบัทรำบว่ำภำยหลงักำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูเ้ช่ำจะน ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำออกใหเ้ช่ำแก่ผู้
เช่ำพืน้ท่ี และจะด ำเนินกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยใ์หม้ีหนำ้ท่ีดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใชท้รพัยส์ินท่ีเช่ำให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

7. ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด ในช่วงระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกและระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ ผูเ้ช่ำตกลงให้
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิ ท่ีจะก่อสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และ/หรือ อำคำรส ำนักงำน ("อาคารที่ผู้ให้เช่าได้รับ
สิทธิก่อสร้าง") ลงบนท่ีดินดำ้นหลงัของอำคำรของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ โดยอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งอำจ
เชื่อมต่อกบัอำคำรของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และใหผู้ใ้หเ้ช่ำมีสิทธิน ำอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งนัน้ออกใหเ้ช่ำ
แก่ผูเ้ช่ำช่วงในทรพัยส์ินท่ีเช่ำหรือบุคคลอื่นใด หรือน ำออกหำประโยชน์ด้วยวิธีกำรใดๆ โดยผูเ้ช่ำตกลงไม่
เรียกรอ้งค่ำตอบแทนใดๆ จำกผูใ้หเ้ช่ำจำกกำรใหส้ิทธิดงักล่ำว ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำตกลงใหค้วำมร่วมมือ อ ำนวยควำม
สะดวก หรือใหค้วำมยินยอมแก่ผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง ในกำรเขำ้ถึงหรือเดินผ่ำน
ทำงเขำ้ออกทรพัยส์ินท่ีเช่ำไปยังบริเวณหรือโดยรอบบริเวณท่ีจะก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง 
และด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรท่ีจ ำเป็นส ำหรบักำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งและกำรน ำออกให้
เช่ำหรือจดัหำประโยชน ์

ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งใชพ้ืน้ท่ีทรพัยส์ินท่ีเช่ำเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง
และในกำรใหเ้ช่ำช่วงอำคำรท่ีผู้ใหเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งหรือน ำอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งออกหำ
ประโยชนแ์ละจะไม่รุกล ำ้เขำ้ไปในอำคำรของทรพัยส์ินท่ีเช่ำเวน้แต่กรณีกำรเชื่อมอำคำรเท่ำนัน้  

ผู้ให้เช่ำจะต้องขอควำมยินยอมจำกผู้เช่ำช่วงพืน้ท่ีด้ำนหลังท่ีจะเป็นท่ีก่อสรำ้งอำคำรท่ีผู้ให้เช่ำได้รบัสิทธิ
ก่อสรำ้ง ณ ขณะนัน้เอง และจะดูแลมิใหก้ำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่ทรพัยส์ินท่ีเช่ำและทรพัยส์ินใด ๆ ของผูเ้ช่ำและผูเ้ช่ำช่วงทรพัยส์ินท่ีเช่ำ  

ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรือทรพัยส์ินของ
บุคคลใด หรือในกรณีท่ีผู้ใหเ้ช่ำกระท ำผิดกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ/หรือ ขอ้บังคับอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งของ
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง ผูใ้หเ้ช่ำตกลงรบัผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยอนัเกิดจำกกำรท ำผิดดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ในระหว่ำงระยะเวลำก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง  และตลอดระยะเวลำท่ีอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำ
ไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งตัง้อยู่บนท่ีดินดำ้นหลงัของอำคำรของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ คู่สญัญำตกลงจะร่วมกันรบัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในกำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม ทำงเขำ้ออกทรพัยส์ินท่ีเช่ำไปยัง
บริเวณท่ีจะก่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้ง ตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนัต่อไป 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งมอบทรพัยส์ินท่ีเช่ำในสภำพท่ีเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์หเ้ป็นไป
ตำมวัตถุประสงคข์องผูเ้ช่ำ โดยคู่สัญญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำไดส้่งมอบกำรครอบครองในทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ 

2. ในวันท่ีท ำสัญญำฉบับนี ้ผู้ให้เช่ำจะลงนำมและด ำเนินกำรให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องลงนำมในสัญญำอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และ
อปุกรณ ์ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และโครงกำรซิกโนด (รวมเรียกว่ำ “สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์”) สญัญำต่อทำ้ยหนังสือสญัญำจ ำนองท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ส  ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และ
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โครงกำรซิกโนด และสญัญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย  63 และโครงกำรซิกโนด (รวมเรียกว่ำ 
“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

3. นบัตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนทรพัยส์ินท่ีเช่ำ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นกำรจ ำนองทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำนีใ้หก้บัผูเ้ช่ำ หรือ 

(ข) เป็นกรณีอื่นใดท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูเ้ช่ำ โดยบคุคลภำยนอก
ผูร้บัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินท่ีเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกับผูเ้ช่ำเพ่ือยินยอมผูกพนั
และอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำฉบบันีท้กุประกำร  

4. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัเดิม ท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีอยู่กบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีทุก
รำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำตกลงรับโอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวโดยกำรท ำสัญญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation 
Agreement) และผู้ให้เช่ำตกลงด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้เช่ำพื ้นท่ีทุกรำยเข้ำท ำสัญญำแปลงหนี้ใหม่ 
(Novation Agreement) ดงักล่ำวและจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำกับผูเ้ช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีมี
กฎหมำยก ำหนด (ถำ้ระยะเวลำกำรเช่ำกับผูเ้ช่ำรำยนัน้มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำกว่ำ 3 ปีขึน้ไป) ใหแ้ลว้เสร็จ 
ภำยในระยะเวลำ 4 (สี่) เดือน นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผู้
เช่ำหรือผูใ้หเ้ช่ำตำมที่คู่สญัญำก ำหนด  

ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำแปลง
หนีใ้หม่ (Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อเขำ้เป็นคู่สญัญำกับผูเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็น
เหตุใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวได ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงท่ีจะ
ติดตำมและรวบรวมรบัช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ (รวมเรียกว่ำ “ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร”) ส  ำหรบัระยะเวลำ
กำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัเดิม และจะส่ง
มอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ำภำยใน  7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับเงินดังกล่ำว 
นอกจำกนี ้ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งหนงัสือแจง้กำรโอนสิทธิเรียกรอ้งไปยงัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิได้
ให้ควำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสัญญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation 
Agreement) ณ วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อโอนสิทธิเรียกรอ้งในค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบัระยะเวลำ
กำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีสญัญำเช่ำระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี
ไว้อยู่ก่อนแล้ว ผู้ให้เช่ำจะด ำเนินกำรให้ผู้เช่ำพืน้ท่ียกเลิกกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว และ/หรือ  
เปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนต่อพนักงำนเจำ้หนำ้ท่ี ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ ก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ 

5. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ฉบบัเดิมภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 7 (เจ็ด) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ี
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

6. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนมิเตอรน์ ำ้และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรแจกจ่ำยน ำ้ประปำและไฟฟ้ำในทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และใหค้วำมยินยอมท่ีจ ำเป็น รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรโอนมิเตอรด์งักล่ำว
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำไดโ้ดยเรว็ 
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เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ทรพัยส์ิน 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 1. ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรรงัวดัท่ีดินของทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ทัง้นี ้คู่สญัญำ
ตกลงยอมรับผลกำรรังวัดดังกล่ำว และคู่สัญญำจะไม่น ำผลกำรรังวัดดังกล่ำวมำเป็นเหตุในกำรเรียก
ค่ำเสียหำย ปรบัรำคำค่ำเช่ำ หรือเรียกค่ำชดเชยแต่อย่ำงใด โดยคู่สญัญำยงัคงจะด ำเนินกำรเช่ำกนัต่อไป  

2. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะโอนเงินประกันทัง้หมดท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีภำยใตส้ัญญำ
เช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัเดิมใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ โดยเงินประกนัท่ีโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำดงักล่ำวเป็นเงินประกันส่วนท่ีเหลือ
หลงัจำกท่ีผูใ้หเ้ช่ำหกัช ำระเงินประกันส่วนท่ีน ำไปช ำระรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ตำม
สญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปด  

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำเห็นว่ำสภำพของทรพัย์สินท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีเสียหำย หรือช ำรุดบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคัญ
จนถึงขนำดท่ีถำ้ผูเ้ช่ำไดรู้ล้่วงหนำ้แลว้ ผูเ้ช่ำจะไม่เขำ้ท ำสญัญำ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
จนกว่ำผูใ้หเ้ช่ำจะแก้ไขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพร่องดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำร
ดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูเ้ช่ำ โดยค่ำใชจ้่ำยของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

4. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีกำรจัดท ำประกันภยัเก่ียวกับทรพัยส์ินท่ีเช่ำไวก้่อนหนำ้ท่ีคู่สญัญำจะเขำ้ท ำสญัญำฉบับนี้
และกรมธรรมป์ระกันภยัดงักล่ำวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำตกลงว่ำ 
ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำเป็นผูเ้อำประกันภัยร่วมและผูร้บัประโยชนร์่วม
ตำมกรมธรรมป์ระกันภยัดงักล่ำวในส่วนของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ โดยใหม้ีผลนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
เป็นตน้ไป โดยผูเ้ช่ำตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำเบีย้ประกันภัยตำมสัดส่วนของระยะเวลำควำมคุม้ครองตำม
กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ โดยหำกผูใ้หเ้ช่ำไดช้ ำระเบีย้ประกันภยัในส่วนดงักล่ำวไปแลว้ ผูเ้ช่ำตกลงจะ
ช ำระคืนค่ำเบีย้ประกันภยัตำมสดัส่วนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วัน
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 

ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำเสียหำย
หรือถกู
ท ำลำย 

 เพื่อประโยชนแ์ห่งขอ้นีใ้ห ้ 
“ค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำน” หมำยถึง ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภยัในส่วนของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ซึ่งไม่รวมถึง
กำรประกนัภยัอื่นใดท่ีคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยเป็นผูเ้อำประกนัภยัเพิ่มเติมดว้ยค่ำใชจ้่ำยของคู่สญัญำฝ่ำยนัน้เองทัง้สิน้ 
 
“ควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วน” หมำยถึง ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้แล้ว และตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง เจำ้ของทรพัยส์ินท่ีเช่ำสำมำรถด ำเนินกำรซ่อมแซมไดโ้ดยตอ้งขอหรือไม่ตอ้งขออนุญำตซ่อมแซมหรือ
ปรบัปรุงทรพัยส์ินท่ีเช่ำเพื่อใหม้ีสภำพหรือลักษณะกำรใชป้ระโยชนเ์ช่นเดิมก่อนเกิดควำมเสียหำยได ้ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชนแ์ห่งควำมชดัเจน ใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของทรพัยส์ินท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป 
 
“ควำมเสียหำยทั้งหมดหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญ” หมำยถึง ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้แล้ว และตำมกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เจำ้ของทรพัยส์ินท่ีเช่ำตอ้งด ำเนินกำรรือ้ถอนโดยไม่สำมำรถด ำเนินกำรขออนญุำตซ่อมแซม
หรือปรบัปรุงทรพัยส์ินท่ีเช่ำเพื่อใหม้ีสภำพหรือลกัษณะกำรใชป้ระโยชนเ์ช่นเดิมก่อนเกิดควำมเสียหำยได ้ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนแ์ห่งควำมชดัเจน ใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของทรพัยส์ินท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป 
 
1. ทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วน: 
ในกรณีท่ีทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดร้ับควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วนไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ โดยผูเ้ช่ำยังคงสำมำรถหำ
ประโยชนห์รือใชท้รพัยส์ินท่ีเช่ำบำงส่วนตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันีต้่อไปได ้  
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(ก) คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ 

(ข) ผูเ้ช่ำตกลงใหผู้ใ้หเ้ช่ำซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหค้งเดิม และผูใ้หเ้ช่ำตกลงจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหค้งเดิมโดยไม่ชักชำ้ โดยผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิว่ำจำ้งผูร้บัเหมำใหซ้่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำ โดย
เป็นไปตำมรำคำตลำด และมีสิทธิไดร้บัเงินค่ำตอบแทนกำรจดักำรและดแูลกำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำให้
คงเดิม ท่ีเป็นไปตำมรำคำตลำด 

(ค) คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงร่วมกนัด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกบคุคลใด ๆ และ/หรือ หน่วยงำนรำชกำร
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหค้งเดิม 

(ง) หำกผูเ้ช่ำใหผู้ใ้หเ้ช่ำซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำและมีกำรส่งมอบค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ ผู้
เช่ำจะส่งมอบตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมท่ีเกิดขึน้จริง เพื่อน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินกำร
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีค่ำสินไหมทดแทนพื ้นฐำนได้รับล่ ำช้ำ หรือค่ำ
ซ่อมแซม หรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบักำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำมีจ ำนวนเกินกว่ำเงิน
ค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บั ผูเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสดุในกำรใชเ้งินทุนของตน และ/
หรือ จัดหำเงินทุนเพื่อช ำระค่ำซ่อมแซม หรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรซ่อมแซม
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำดงักล่ำว 

(จ) อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ช่ำอำจรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำส ำรองเงินค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ในส่วนท่ีเกินกว่ำ
จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกบริษัทประกันภยัหรือจ ำนวนเงินท่ีผูเ้ช่ำขำดอยู่นั้น
แทนผูเ้ช่ำไปก่อน ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะช ำระจ ำนวนเงินดงักล่ำวคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มดอกเบีย้และตน้ทุนทำงกำร
เงินของผูใ้หเ้ช่ำตำมท่ีจะไดต้กลงกัน จ ำนวนเงินท่ีผูใ้หเ้ช่ำตกลงส ำรองจ่ำยออกไปก่อนนั้นจะขึน้อยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินทุนของผูใ้หเ้ช่ำในขณะนัน้ ๆ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด
และสมเหตสุมผลในกำรจดัหำเงินทนุดงักล่ำว 

2. ทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยทัง้หมดหรืออย่ำงมีนยัส ำคญั 
ในกรณีท่ีทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยทัง้หมดหรืออย่ำงมีนัยส ำคญัไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ จนผูเ้ช่ำไม่อำจหำ
ประโยชนห์รือใชท้รพัยส์ินท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญำฉบบันีต้่อไปได ้  

(ก) ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) ปีแรกของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงท่ีจะ
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่ เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

(ข) นบัจำกปีท่ี 16 (สิบหก) ของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และระยะเวลำเช่ำท่ีต่ออำยอุอกไป (ถำ้มี) คู่สญัญำ
ทัง้สองฝ่ำยจะหำรือร่วมกันเพื่อพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่หรือไม่โดยไม่
ชกัชำ้ รวมถึงเรื่องส่วนแบ่งค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่ดงักล่ำว 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงจะสรำ้งทรัพย์สินท่ีเช่ำขึน้ใหม่ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกัน
ด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลใด ๆ หรือขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่  

(ง) หำกผู้เช่ำให้ผู้ให้เช่ำเป็นผูด้  ำเนินกำรสรำ้งทรพัย์สินท่ีเช่ำขึน้ใหม่ และมีกำรส่งมอบค่ำสินไหมทดแทน
พื ้นฐำนให้แก่ผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำจะส่งมอบเงินค่ำสินไหมทดแทนพื ้นฐำนทั้งหมดท่ีผู้เช่ำได้รับจำกบริษัท
ประกันภยัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งดงักล่ำวตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ี
เช่ำตำมท่ีเกิดขึน้จริง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนไดร้ับล่ำช้ำ หรือค่ำก่อสรำ้ง หรือ
ค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้ใหม่มีจ ำนวนเกินกว่ำเงินค่ำ
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สินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บั ผูเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดในกำรใชเ้งินทุนของตน และ/
หรือ จดัหำเงินทนุเพื่อช ำระค่ำก่อสรำ้ง หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

(จ) อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ช่ำอำจรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำส ำรองเงินค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้ใหม่ ในส่วนท่ี
เกินกว่ำจ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกบริษัทประกันภยัหรือจ ำนวนเงินท่ีผูเ้ช่ำ
ขำดอยู่นั้นแทนผูเ้ช่ำไปก่อน ทั้งนี ้ผู้เช่ำจะช ำระจ ำนวนเงินดังกล่ำวคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มดอกเบีย้และ
ต้นทุนทำงกำรเงินของผู้ให้เช่ำตำมท่ีจะได้ตกลงกัน จ ำนวนเงินท่ีผู้ให้เช่ำตกลงรับภำระจะขึน้อยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินทุนของผูใ้หเ้ช่ำในขณะนั้น ๆ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด
และสมเหตสุมผลในกำรจดัหำเงินทนุดงักล่ำว  

(ฉ) เมื่อกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้ใหม่แลว้เสร็จ คู่สญัญำตกลงจะจัดใหม้ีกำรท ำสญัญำเช่ำทรพัยส์ินขึน้
ใหม่ (โดยใหม้ีขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่นเดียวกับสญัญำฉบบันี)้ โดยเริ่มนับอำยุระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงแรก หรือ ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) ท่ีเหลืออยู่ต่อไปทนัทีท่ีกำรก่อสรำ้งดงักล่ำวแล้ว
เสร็จ โดยระยะเวลำกำรเช่ำของทรัพย์สินท่ีสรำ้งขึน้ใหม่ดังกล่ำวจะสิน้สุดในวันเดียวกันกับวันสิน้สุด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) แต่ทัง้นีผู้เ้ช่ำจะไม่มีภำระหนำ้ท่ี
ในกำรช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบัใหม่อีกแต่อย่ำงใด เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

(ช) คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันไปจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีก่อสรำ้งขึน้ใหม่นี ้ณ 
ส ำนักงำนท่ีดินหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในวันและเวลำตำมท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกัน ทัง้นี ้
คู่สัญญำตกลงว่ำกำรจดทะเบียนจะตอ้งมีขึน้ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีก่อสรำ้ง
แลว้เสรจ็ 

(ซ) ในกรณีท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันท่ีจะไม่ก่อสร้ำงทรัพย์สินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่ หรือในกรณีท่ี
คู่สญัญำไม่สำมำรถบรรลุขอ้ตกลงรว่มกันว่ำจะด ำเนินกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้มำใหม่หรือไม่ ใหถื้อ
เป็นกรณีท่ีจะไม่มีกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทรพัยส์ินท่ีเช่ำขึน้ใหม่ และสญัญำเช่ำเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้โดย
พิจำรณำแยกเป็นหลงั ๆ ไป โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งคืนค่ำเช่ำท่ีรบัมำ ในกำรนี ้คู่สัญญำตกลงแบ่งค่ำสินไหม
ทดแทนพืน้ฐำนท่ีไดร้บัใหแ้ก่ผูเ้ช่ำตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำ 

อย่ำงไรก็ดี ก่อนกำรใชส้ิทธิใด ๆ ขำ้งตน้ของผูเ้ช่ำ ผูเ้ช่ำสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำและกำร
ใหเ้ช่ำช่วง 

 1. ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุตำมสญัญำฉบบันี ้(ถำ้มี) ผูใ้หเ้ช่ำยินยอม
ใหผู้เ้ช่ำโอนสิทธิและหน้ำท่ีในกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำนีไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนให้แก่
บคุคลใด ๆ ได ้ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรน ำสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำนีไ้ปเป็นหลกัประกันกำร
กูย้ืมเงินกบัสถำบนักำรเงินใด ๆ โดยผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในกำรนี ้
กำรโอนสิทธิและหน้ำท่ีภำยใตส้ัญญำเช่ำนีจ้ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ำท่ีใด ๆ ของผู้ให้เช่ำภำยใต้
สญัญำฉบบันีแ้ละตอ้งไม่ผกูพนัเกินระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ(แลว้แต่กรณี) 

2. ผูใ้หเ้ช่ำยินยอมใหผู้เ้ช่ำน ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำออกใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำช่วงอำคำร และ/หรือ ท่ีดินอนัเป็นส่วน
หน่ึงของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกผูใ้หเ้ช่ำก่อน ทัง้นี ้ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำกำรใหเ้ช่ำช่วงนัน้ตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงคก์ำรหำประโยชนข์องผูเ้ช่ำและไม่เป็นกำรใหเ้ช่ำช่วง
แก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีประกอบธุรกิจท่ีขดัต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำกำรใหเ้ช่ำช่วงหรือขอ้ก ำหนดในกำรต่ออำยสุญัญำจะตอ้งไม่เกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดมีควำมประสงคจ์ะขอต่อ
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อำยสุญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ(แลว้แต่
กรณี) เมื่อไดร้บักำรแจง้จำกผูเ้ช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำอำจเข้ำท ำสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำรกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนั้น
ส ำหรบัระยะเวลำท่ีเกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) ในวัน
เดียวกันกับวนัท่ีมีกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัดงักล่ำวกับผูเ้ช่ำ โดยขึน้อยู่กับควำมตกลง
ของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนั้น ๆ ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมและจะไม่ปฏิเสธกำรเขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวกับผู้
เช่ำพืน้ท่ีโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง
กบั
ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำ 

 1. ผูเ้ช่ำตกลงจะรบัผิดชอบค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
จะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และค่ำธรรมเนียมหรือภำษีอื่นใดท่ีทำงรำชกำรอำจก ำหนดเพิ่มเติมหรือใชบ้งัคบัท่ี
เก่ียวเน่ืองกับท่ีดินและสิ่งปลูกสรำ้ง และ/หรือ รำยได้หรือกำรใชป้ระโยชนค์รอบครองจำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยเุป็นตน้ไป  

2. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดช้ ำระค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่
ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/หรือ ภำษีอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระแทนผูเ้ช่ำไปก่อน ผูเ้ช่ำตกลงช ำระ
คืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำท่ีไดช้ ำระไปก่อนจนครบถ้วนภำยใน 5 (หำ้) วนัท ำกำรนับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนังสือ
จำกผูใ้หเ้ช่ำ 

ค่ำธรรม 
เนียมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 1. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระค่ำใชจ้่ำยท่ีเจำ้พนักงำนท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำ และวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุดงัต่อไปนี ้

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(2) ค่ำอำกรแสตมป์ส ำหรบัสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดท่ีเ ก่ียวข้องกับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเ ก่ียวข้อง  
ผูใ้หเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(4) ค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลของผูใ้หเ้ช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

2. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงรบัผิดชอบช ำระค่ำใชจ้่ำยอนัเก่ียวกบักำรโอนมิเตอรน์ ำ้ และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ จำกผูใ้หเ้ช่ำมำยงัผูเ้ช่ำ 

3. ผู้ให้เช่ำตกลงรับผิดชอบในภำระหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำ และภำระผูกพันใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ท่ีเกิดขึน้และยังคงคำ้งช ำระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 
นอกจำกนี้ ผู้เช่ำตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในภำระหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท ค่ำ
บ ำรุงรกัษำ และภำระผูกพันใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์ิน ท่ีเช่ำท่ีเกิดขึน้ตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำฉบับนี ้
เพื่อใหท้รพัยส์ินท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำนี  ้

4. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดไดร้ับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดท่ีตนไม่พึงไดร้ับ คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไดร้ับเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวจะน ำส่งเงินหรือประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวคืนใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงโดยไม่
ชกัชำ้ 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหตผุิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

(ก) เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในสญัญำฉบับนี ้ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์(ส ำหรบัในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือ
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ในวันโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ัญญำดังกล่ำว) สัญญำนี ้และ/หรือ สัญญำตกลงกระท ำกำร (รวมเรียก
สญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองที่ใหไ้วใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทนุ และ
ไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ให้เช่ำเป็นฝ่ำยผิด
สญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในสญัญำดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำผิดค ำมั่นจะใหเ้ช่ำแก่ผูเ้ช่ำในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ
ตำมที่ระบไุวใ้นเรื่องสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำของผูเ้ช่ำ ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงแรกอนัฝ่ำฝืนต่อขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมที่ทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมสญัญำนีถ้กูยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำ 
อนัเป็นเหตุใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์อง
สญัญำฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(จ) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิกบริษัท 
กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำ  

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญำนี ้หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้ว้ใน
สญัญำนี ้และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิด
สญัญำ เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำ
ฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมำจำก (ก) 
ผู้ให้เช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้เช่ำจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ 

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

1.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบัติหนำ้ท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน ผูเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูเ้ช่ำไม่
อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำฉบบันีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่ เหตุผิดนัดเกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญำนี ้ และ/หรือ สัญญำเข้ำลงทุน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญำฉบบันีไ้ดอ้ีกต่อไป 
หรือส่งผลใหผู้เ้ช่ำบงัคบัสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำไม่ได ้ผูเ้ช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ด ้โดยไม่
ตดัสิทธิผูเ้ช่ำท่ีจะเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้และบงัคบัจ ำนอง 
(เฉพำะกรณีท่ีท ำใหผู้เ้ช่ำใชส้ิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำไม่ได)้ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสัญญำฉบับนีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 
ตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน 

นอกจำกนี ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยส์ินท่ี
เช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุท่ีเหลือ (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำใช้
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สิทธิต่ออำยกุำรเช่ำแลว้) ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของผูเ้ช่ำในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใด
อนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้

1.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (จ) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำม
สัญญำฉบับนี ้ผูเ้ช่ำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกกำรท่ีมีเหตุผิดนัดดังกล่ำว บังคับจ ำนอง 
(เฉพำะกรณีท่ีท ำใหผู้เ้ช่ำใชส้ิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำไม่ได)้ และ/หรือ บอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที  

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสัญญำฉบับนีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 
ตำมสตูรค ำนวณในขอ้ 1 (ก) ขำ้งตน้ นอกจำกนี ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่
สำมำรถใชป้ระโยชนท์รพัยส์ินท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกท่ีเหลือ และระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่อ
อำยุ (ในกรณีท่ีผู้เช่ำได้แสดงเจตนำต่ออำยุกำรเช่ำแล้ว) ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่ำในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้

1.3 ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำใชส้ิทธิในกำรบงัคบัจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนองภำยใตส้ญัญำจ ำนองท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง 
และเอำทรัพย์สินท่ีจ ำนองออกขำยทอดตลำดแล้วได้เงินจ ำนวนสุทธิน้อยกว่ำค่ำเสียหำยจำกเหตุ
ดังกล่ำว ผู้ให้เช่ำยังคงต้องรบัผิดชดใช้เงินค่ำเสียหำยในจ ำนวนท่ียังคงขำดอยู่ตำมควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้จริงต่อผูเ้ช่ำจนครบถว้น 

1.4 ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำแยกเป็นหลัง ๆ ไป และผูเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะทรพัยส์ินท่ีเช่ำท่ีได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูใ้หเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

2.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
ฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำ
ฉบบันีไ้ดด้ว้ยเหตผุิดนดัดงักล่ำว เวน้แต่เหตผุิดนดัเกิดจำกผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ี
ระบุไวใ้นสญัญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรงต่อทรพัยส์ินท่ีเช่ำภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิ
บอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และไม่ตดัสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำ
ในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ ในกรณีท่ี
ผูใ้หเ้ช่ำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีในกำรไถ่ถอนจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนองใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ
พรอ้มทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำโดยไม่ชกัชำ้ 

2.2 ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำแยกเป็นหลัง ๆ ไป และผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะทรพัยส์ินท่ีเช่ำท่ีไดร้บั
ควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 1. เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก และไม่มีกำรต่ออำยกุำรเช่ำ หรือครบก ำหนดเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ  

2. คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำ 

3. มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่งของหน่วยงำนของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำหรือผูเ้ช่ำ 
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4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัของทรพัยส์ินท่ีเช่ำแปลงใดหรือหลังใดตกอยู่ภำยใตเ้ขตเวนคืน
หรือเขตสงวนหรือเขตส ำรวจเพื่อกำรเวนคืนตำมประกำศหรือกฎหมำยอนัเก่ียวกับกำรเวนคืนหรือกฎหมำยอื่น 
ๆ ซึ่งท ำใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำแปลงนัน้หรือหลงันัน้ไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำ
มีสิทธิพิจำรณำว่ำสญัญำฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพำะทรพัยส์ินท่ีเช่ำเฉพำะส่วนท่ีไดร้บัผลกระทบหรือไม่ 

5. เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อสิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั 

6. เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 
และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระรำคำซือ้ขำยทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสญัญำนี ้หรือสญัญำเขำ้ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) 

7. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เมื่อผูเ้ช่ำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำ ในกรณีท่ีทรพัยส์ิน
ท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือกำรประกอบกิจกำรของทรัพย์สินท่ีเช่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น ไม่มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีทรพัยส์ินท่ีเช่ำในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 (ช) ของหัวขอ้ทรพัยส์ินท่ีเช่ำเสียหำยหรือถูกท ำลำย ใหถื้อว่ำ
สญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลงเมื่อผูเ้ช่ำไดส้่งมอบเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีไดร้บัจำกกำรประกนัภยัทรพัยส์ินท่ี
เช่ำในฐำนะผู้เอำประกันภัยร่วมในส่วนท่ีเป็นของผู้ให้เช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไว้ โดยท่ี
คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำหรือเงินหรือประโยชนต์อบแทน
อื่นใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได ้และผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำคงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้
เวน้แต่คู่สัญญำจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น นอกจำกนี้ ผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีในกำรไถ่ถอนจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนอง
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำโดยไม่ชกัชำ้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ข้อ 2. หรือข้อ 3. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ให้ถือว่ำ
สัญญำฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ 
หรือเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง และผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ี
เช่ำคงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น  นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีในกำรไถ่ถอน
จ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนองใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำโดยไม่ชกัชำ้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ คู่สญัญำต่ำงไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยซึ่งกันและกัน คู่สญัญำตกลงแบ่งผลประโยชนห์รือค่ำตอบแทนใด ๆ ท่ีไดร้บัจำกหน่วยงำนรำชกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจำกกำรเวนคืนดงักล่ำวในส่วนของทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำตำมสตูรค ำนวณท่ีระบุในสญัญำ
เช่ำทรพัยส์ิน จ ำนวนเงินท่ีเหลือหลังจำกกำรแบ่งผลประโยชนห์รือค่ำตอบแทนใด ๆ ท่ีไดร้บัจำกกำรเวนคืน
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหผู้เ้ช่ำตำมสูตรค ำนวณขำ้งตน้แลว้ ใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่ำนอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีในกำรไถ่
ถอนจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนองใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มทัง้ส่งมอบโฉนดท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำโดยไม่ชกัชำ้ 

4. ในกรณีท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้สิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั คู่สญัญำฝ่ำยนัน้มีสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ดงักล่ำว 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ ใหถื้อว่ำสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง
โดยคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได้ 
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6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ผู้เช่ำไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อผูใ้หเ้ช่ำ เวน้แต่เหตุดงักล่ำวเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำง
รำ้ยแรงของผูใ้หเ้ช่ำ 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

 1. เมื่อสัญญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี ้ผู้เช่ำจะส่งมอบ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำคืนตำมสภำพท่ีมีกำรใชป้ระโยชนต์ำมปกติของทรพัยส์ินท่ีเช่ำซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลำนัน้ พรอ้มกับ
ส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำ (เว้นแต่
สงัหำริมทรพัยต์ำมท่ีไดร้ะบุในขอ้ถัดไป) ซึ่งผูเ้ช่ำไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรดูแลรกัษำทรพัยส์ินดงักล่ำวดุจ
วิญญูชนรักษำทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำไดเ้น่ืองจำกเหตสุดุวิสยั หรือกำรเสื่อมสภำพของทรพัยส์ินนัน้ ๆ อนัเกิดจำกกำรใชง้ำนตำมปกติ
หรืออำยกุำรใชง้ำนของทรพัยส์ินนัน้  

นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ รวมถึงเงิน
ประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในทรพัยส์ินท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป) หรือผูใ้หเ้ช่ำ (ภำยใตค้วำมยินยอมของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีนั้น 
ๆ) แลว้แต่กรณี 

2. ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิในกำรขอซือ้และรบัโอนสังหำริมทรพัย์ท่ีผูเ้ช่ำเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์จำกผูเ้ช่ำ เวน้แต่กรณีท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งด ำเนินกำรซือ้และ
รบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ตำมรำยกำรทรพัยส์ินของผูเ้ช่ำจำกผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ห้
เช่ำใชส้ิทธิหรือมีหนำ้ท่ีดงักล่ำว ผูเ้ช่ำจะส่งมอบสงัหำริมทรพัยด์ังกล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ ณ 
วันท่ีสัญญำฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยใหร้ำคำค่ำตอบแทนสังหำริมทรพัย์ดังกล่ำวเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด หำก
สงัหำริมทรพัยใ์ดไม่มีมลูค่ำตลำดใหใ้ชม้ลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ 

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดใ้ชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) และ ขอ้ 1 (ข) ของหวัขอ้สิทธิของคู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตผุิดนัดแลว้ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินท่ีเช่ำจนกว่ำผูเ้ช่ำจะไดร้บัช ำระค่ำเสียหำย ค่ำ
เช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำแลว้เสรจ็  

4. ในระหว่ำงเวลำ 6 (หก) เดือนหลังจำกสัญญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผูเ้ช่ำจะให้ควำม
ช่วยเหลือตำมค ำรอ้งขอท่ีสมเหตุสมผลจำกผูใ้หเ้ช่ำในกำรด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีในทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ณ วนัท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลง เขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง  

5. ในวนัถัดจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือ ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) คู่สญัญำตก
ลงกนั ดงันี ้ 

5.1 ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกับผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็นเหตุใหผู้ใ้ห้
เช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำในโครงกำรซิกโนด ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในโครงกำรวงันอ้ย 63 โดยตรง
จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวได ้หำกผูเ้ช่ำไดร้บัช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ ภำยหลงัสิน้สดุระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร ผู้เช่ำจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เช่ำภำยใน  30 (สำมสิบ) วัน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัเงินดงักล่ำว 
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5.2 หำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป ผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ประกนักำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีผูเ้ช่ำไดท้ ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำย
นัน้ ๆ  

6. ผู้เช่ำจะทยอยน ำส่งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ และเงินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำได้รบัล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ีตำม
สญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรก่อนหรือในวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ 
(แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรทยอยส่งมอบเงินดงักล่ำวตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ (แลว้แต่กรณี) และจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 
30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก หรือระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุ(แลว้แต่กรณี) 

7. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำรภำยหลงัจำกวันท่ีสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลงผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้เช่ำได้รับมำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ี ทั้งนี ้ผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว (เวน้แต่กรณีท่ีสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำร
ท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเป็นฝ่ำยผิดคู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว) 

ภำระจ ำ
ยอมใน
ทรพัยส์ิน
หลกัท่ี
กองทรสัต ์
WHART 
ลงทนุ
เพิ่มเติม
ครัง้ที่สี่ 

 ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 ผูเ้ช่ำตกลงจะจดทะเบียนใหบ้ำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30434, 45496 และ 45497 (ซึ่ง
เป็นโครงกำรหน่ึงในทรพัยส์ินหลักท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สี่ เมื่อปี 2561) ตกอยู่ในบังคับภำระจ ำ
ยอม (ภำรยทรพัย)์ (“ที่ดินภาระจ ายอม”) ใหแ้ก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 52684 (เลขเดิม 9799), 28267, 28268, 30433, 
36640, 36641, 45494, 46632, 46678, 51447, 45495 รวมถึงโฉนดแปลงท่ีแบ่งแยกออกมำจำกท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
46632 ท่ีผูใ้หเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินสามยทรัพย”์) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้ชเ้ป็นทำงเดิน ทำงรถยนต ์
ทำงรถบรรทุกขนส่งขนำดใหญ่ ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อ
และป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ทั้งนี ้คู่สัญญำจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม ท่ีดินทำงภำระจ ำยอมตำมท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงร่วมกัน
ต่อไป ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมดงักล่ำวทั้งสิน้ อน่ึง รำยละเอียด
ต่ำงๆ ในกำรก่อตั้งภำระจ ำยอมดังกล่ำวรวมถึงสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในท่ีดินภำระจ ำยอม ในกรณีผู้ให้เช่ำโอน
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินสำมยทรพัยแ์ปลงหน่ึงแปลงใดใหแ้ก่บุคคลอื่น จะเป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ภำระจ ำยอมท่ีคู่สัญญำ
จะตกลงกนัต่อไป โดยคู่สญัญำจะเจรจำรว่มกันโดยสจุริต 

ท่ีดินท่ีให้
สิทธิใช้
ทำงเขำ้ออ
ก 

 ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรกและระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำย ุผูเ้ช่ำตกลงใหส้ิทธิผูใ้หเ้ช่ำ
ในกำรใชป้ระโยชนใ์นบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 46632 บ่อตำโล่ อ ำเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ตำม
พื ้นท่ีท่ีคู่สัญญำจะตกลงกัน (“ที่ดินที่ให้สิทธิใช้ทางเข้าออก”) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำ ซึ่งเป็น
ทำงเขำ้ออกระหว่ำงท่ีดินสำมยทรพัยซ์ึ่งอยู่ดำ้นในทรพัยส์ินท่ีเช่ำและท่ีดินภำระจ ำยอม เพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่ำ และ/หรือ ผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบุคคลดงักล่ำวใชป้ระโยชนเ์ป็นทำงเดิน ทำงรถยนต ์ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยช่ือและป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธต์่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ โดย
คู่สัญญำตกลงจะร่วมกันรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม 
ท่ีดินท่ีใหส้ิทธิใชท้ำงเขำ้ออก ตำมท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกันต่อไป 
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(1.3) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสอืสัญญาจ านองทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง ส าหรับ
โครงการวังน้อย 63 และโครงการซิกโนด 

คู่สญัญำ : ผูร้บัจ ำนอง :  
▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ

สิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผู้ร ับจ ำนอง” หรือ “ WHART” หรือ 
“กองทรสัต”์)   

ผูจ้  ำนอง : 
▪ บริษัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“Central WHA Alliance”) ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 

ทรพัยส์ินท่ี
จ ำนอง 

: 1. โครงกำรวงันอ้ย 63  
▪ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 46632 ตั้งอยู่ท่ีต  ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีเนือ้ท่ี

ประมำณ 68 ไร ่2 งำน 42.60 ตำรำงวำ1  
▪ อำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนักงำนในโครงกำรวงันอ้ย 63 จ ำนวน 3 หลงั พรอ้มสิ่งปลกู

สรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำรดงักล่ำว ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 46632 
ตัง้อยู่ท่ีต  ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

2. โครงกำรซิกโนด 
▪ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22009 ตัง้อยู่ท่ีต  ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี โดยมีเนือ้ท่ีประมำณ 13 ไร่ 

1 งำน 62.80 ตำรำงวำ2 
▪ อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ และส ำนักงำนในโครงกำรซิกโนดจ ำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสรำ้งและ

ทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอำคำรดงักล่ำว ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22009 ตัง้อยู่ท่ี
ต  ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี 

วงเงิน
จ ำนอง 

 วงเงินจ ำนองในจ ำนวนไม่สงูกว่ำรำคำประเมินเฉลี่ยของผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ิน 2 (สอง) รำยท่ีท ำกำรประเมินมลูค่ำ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำท่ีผูเ้ช่ำลงทนุในครัง้นี ้

หนีท่ี้
จ ำนองเป็น
ประกนั 

 หนีด้งัต่อไปนีท่ี้เกิดขึน้แลว้ หรือท่ีจะเกิดขึน้ภำยใตส้ัญญำเช่ำทรพัยส์ิน ส  ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และโครงกำรซิก
โนด (รวมเรียกว่ำ “สัญญาเช่าทรัพยส์ิน”) ซึ่งไดแ้ก่ ค่ำเช่ำรบัล่วงหนำ้ ค่ำขำดประโยชนใ์นกำรใชท้รพัยส์ินท่ีเช่ำตำม
สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน เงินจ ำนวนใด ๆ ท่ีตอ้งคืนตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ค่ำเสียหำย หรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเกิดมีหรือ
อำจเกิดมีขึน้ อนัเน่ืองมำจำกกำรเรียกรอ้งใหผู้จ้  ำนองปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงของผูจ้  ำนองในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำในเรื่องสิทธิใน
กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำทรพัยส์ินของผูร้บัจ ำนองในฐำนะผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน และกำรท่ีผูร้บัจ ำนองในฐำนะ
ผูเ้ช่ำไม่สำมำรถใชส้ิทธิต่ออำยสุญัญำเช่ำทรพัยส์ินของผูร้บัจ ำนองไดเ้น่ืองจำกเหตผุิดนดัของผูจ้  ำนองตำมท่ีระบุไวใ้น
สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน 

ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

: ผูร้บัจ ำนองตกลงจะรบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเก่ียวกับกำรจ ำนองทรพัยส์ิน รวมถึงค่ำใชจ้่ำย
อื่นใดอนัเก่ียวกบักำรจดทะเบียนจ ำนองทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตำมสญัญำฉบบันี ้

กำรบงัคบั
จ ำนอง 

 ผูร้บัจ ำนองจะใชส้ิทธิบงัคบัจ ำนองไดต้่อเมื่อผูจ้  ำนองผิดค ำมั่นท่ีจะใหต้่ออำยสุญัญำเช่ำทรพัยส์ินหรือตกเป็นผูผ้ิด
นดัสญัญำภำยใตส้ญัญำเช่ำทรพัยส์ิน อนัเป็นเหตใุหผู้ร้บัจ ำนองไม่อำจใชส้ิทธิต่ออำยสุญัญำเช่ำทรพัยส์ินได้ 

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิและแบ่งโฉนด 
2 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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กำรไถ่ถอน
จ ำนอง 

: เมื่อมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุภำยใตส้ญัญำเช่ำทรพัยส์ินโดยผูจ้  ำนองได้
ปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ หรือเมื่อสญัญำเช่ำทรพัยส์ินระงบัหรือสิน้สดุลงตำมก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำโดยผูร้บัจ ำนองไม่ใชส้ิทธิต่ออำยุสัญญำเช่ำทรพัยส์ิน หรือเมื่อสัญญำเช่ำทรพัยส์ินระงบัหรือ
สิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ โดยเหตอุื่นอนัมิใช่เป็นกรณีท่ีผูจ้  ำนองไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไว้
ในสญัญำท่ีเก่ียวขอ้ง ใหถื้อว่ำภำระผูกพนัของผูจ้  ำนองภำยใตส้ญัญำนีส้ิน้สดุลงในวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน หรือในวนัท่ีสญัญำเช่ำทรพัยส์ินระงับหรือสิน้สุดลง
ดงักล่ำว และผูร้บัจ ำนองตกลงด ำเนินกำรไถ่ถอนจ ำนองทรพัยส์ินท่ีจ ำนองใหแ้ก่ผูจ้  ำนองในวนัจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยภุำยใตส้ญัญำเช่ำทรพัยส์ิน หรือในวนัท่ีสญัญำเช่ำทรพัยส์ินระงบัหรือสิน้สุด
ลงดงักล่ำว หรือในวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงรว่มกนัต่อไป 

 

(1.4) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงทีด่ิน ส าหรับโครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3  
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำช่วง :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำช่วง : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”)  

ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง 

: ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595, 11596, 11597, 33617, 33619 และบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152, 33561, 
33562, 33563, 33618, 33620, 33621 และ 33622 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
รวม 13 โฉนด เนือ้ท่ีเช่ำรวมประมำณ 33 ไร ่0 งำน 65.95 ตำรำงวำ1 
ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมสญัญำดงัต่อไปนี้ 
1. ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง ไ ด้ เ ช่ ำ ท่ี ดิ น จ ำกนำงนภ ำพร  สุ ร เ ดช วิบู ลย์  ต ำมสัญญำ เช่ ำ ท่ี ดิ น  ฉบับล ง วั น ท่ี   

13 มีนำคม 2563 และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบ
ปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนด
สำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 
2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 (“สัญญาเช่าทีดิ่นกับนางนภาพร”) 

2. ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง ได้ เ ช่ ำ ท่ี ดิ นจ ำกบริ ษั ท  พัช ร กำนดำ  จ ำกั ด  ตำมสัญญำ เช่ ำ ท่ี ดิ น  ฉบับล ง วั น ท่ี   
16 มกรำคม 2563 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และได้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือ
สญัญำเช่ำ (มีก ำหนด สำมสิบปี) รวมเกำ้โฉนด มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมเก้ำโฉนด มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564 
ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621 และ 33622 
ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 
29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 
(รวมเรียกสญัญำตำม 1. และ 2. ว่ำ “สัญญาเช่าทีดิ่น”) 

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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3. ผู้ให้เช่ำช่วงได้เช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620, 33623, 33624, 33625, 33636, 33617 และ 33619 ต  ำบล
บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร จำกบริษัท ปทมุผล จ ำกดั ตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน ฉบบัลง
วนัท่ี 16 มกรำคม 2563 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือ
สัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบันทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำ
ท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำม
หนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด สำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบั
กำรเช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และ
ตำมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือสัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดิน
บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33623 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือ
สัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบันทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำ
ท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33624 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำม
หนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส  ำหรบั
กำรเช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33625 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และ
ตำมหนังสือสัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบันทึก
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564  
ส  ำหรับกำรเช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33636 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือสญัญำเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมสองโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนั ท่ี 
29 มิถุนำยน 2563 และบันทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญำเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมสอง
โฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564  ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617 และ 33619 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 
29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 (“สัญญาเช่าช่วงทีดิ่นทอดทีห่น่ึง”) 
โดยท่ีบริษัท ปทุมผล จ ำกัดได้เช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620, 33623  33624, 33625, 33636, 33617 และ 
33619 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร จำกคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์ภำยใต้
สญัญำเช่ำท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือ
สญัญำเช่ำ (มีก ำหนด สำมสิบปี) รวมเจ็ดโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมเจ็ดโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 
ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620, 33623  33624, 33625, 33636, 33617 และ 33619 ต ำบล
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บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 
พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 
รวมเรียกนำงนภำพร สุร เดชวิบูลย์ บริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด  และบริษัท ปทุมผล จ ำกัด  ตำม  
1. 2. และ 3. ขำ้งตน้ว่ำ “ผู้ให้เช่า”    

ระยะเวลำ
กำรเช่ำช่วง 

 ผู้ให้เช่ำช่วงตกลงให้ผู้เช่ำช่วงเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนภำยในวันท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวันท่ี 28 พฤษภำคม 
2594 (“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำช่วง 

 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง
ภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ที่เจ็ด และ
เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.
23 โปรเจค 3 หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง”) 

ค่ำเช่ำช่วง : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำ
เช่ำอำคำรท่ีเช่ำและ รำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย รวมประมำณ [•] ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้นอกจำกค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกแลว้ WHART ตกลงช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 1,981,097 บำท 

โดยค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดังกล่ำวอำจมีกำรปรบัไดต้ำมท่ี
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำยดังกล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซื ้อขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลักท่ีกองทรสัตจ์ะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท 

วตัถปุระ 
สงคใ์น 
กำรเช่ำช่วง 

 ผูเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบอื่นใด
อนัสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำช่วง 

: 1. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงปฏิบตัิ จดัท ำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้

2. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงจะจัดหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรบัปรุงที่ดินท่ีเช่ำช่วง
หรือกระท ำกำรใด ๆ ทั้งปวง เพื่ อให้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใช้งำนตำม
วตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้และหำประโยชนต์ำมวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำช่วงตลอดระยะเวลำกำร
เช่ำช่วง ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำช่วงทัง้สิน้ 

3. ผูเ้ช่ำช่วงจะไม่ท ำกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และจะไม่ท ำกำรแกไ้ขดดัแปลง
ส่วนใด ๆ ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอันเป็นกำรท ำใหท่ี้ดินท่ีเช่ำช่วงไดร้บัควำมเสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงอนัตอ้งขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดป้รกึษำหำรือกับผูใ้หเ้ช่ำช่วง และผูเ้ช่ำ
ช่วงจะมีสิทธิด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงก่อน  

4. ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบหรือกำรแกไ้ขดดัแปลงส่วนใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 3. 
ขำ้งตน้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรืออำคำรอื่นใด หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงกระท ำผิดกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ขอ้บังคับอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยนัน้แต่เพียงฝ่ำยเดียวทัง้หมดทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำในฐำนะผูค้รอบครองที่ดินท่ีเช่ำช่วง 

5. ผูเ้ช่ำช่วงจะดูแลใหผู้้เช่ำพืน้ท่ีใช้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงโดยสุจริต และจะไม่ประกอบกิจกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ หรือ
ยินยอมใหบ้คุคลใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
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6. คู่สญัญำตกลงและรบัทรำบว่ำภำยหลงักำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูเ้ช่ำช่วงจะน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงออกให้
เช่ำแก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี และจะด ำเนินกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์หม้ีหนำ้ท่ีดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใช้ ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

7. หำกผู้เช่ำช่วงได้ใช้สิทธิเข้ำแก้ไขกำรผิดสัญญำเช่ำท่ีดินกับนำงนภำพรโดยกำรช ำระค่ำเช่ำรำยปีภำยใต้
สญัญำดงักล่ำวในงวดใดแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง (เฉพำะกรณีท่ีเป็นกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำจำกกำรไม่ปฏิบัติกำร
ช ำระค่ำเช่ำท่ีดินรำยปี) ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำช่วงไดป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในงวดนั้น
แลว้ หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดบ้อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำท่ีดินกบันำงนภำพรใน
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง หนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำช่วงในกำรช ำระค่ำ
เช่ำช่วงรำยปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงเป็นอนัสิน้สดุลง ในกรณีเช่นนี ้หนำ้ท่ีของผูใ้หเ้ช่ำช่วงในกำรใหเ้ช่ำช่วงบำงส่วน
ของที่ดินโฉนดเลขท่ี 25152 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของที่ดินท่ีเช่ำช่วงก็เป็นอนัสิน้สดุลงเช่นเดียวกนั 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในสภำพท่ีเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์ห้
เป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง โดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดส้่งมอบกำรครอบครองท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงแลว้ 

2. ในวนัท่ีท ำสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะลงนำมและด ำเนินกำรใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งลงนำมในสญัญำอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง สญัญำเช่ำอำคำร ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-
ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สัญญาเช่าอาคาร”) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงที่ดิน ส  ำหรบัโครงกำรบำง
นำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ท่ีเขำ้ท ำกับนำงนภำพร สุรเดชวิบูลย ์บันทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน
ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ท่ีเขำ้ท ำกบับริษัท พชัรกำนดำ จ ำกดั บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วงท่ีดินส ำหรับโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3  ท่ีเข้ำท ำกับบริษัท ปทุมผล จ ำกัด และ
คุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์ (“บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน”) สัญญำซือ้ขำยงำนระบบ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส  ำหรับโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3  (“สัญญาซื้อขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์”) และสัญญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 
(“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

3. นับตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิ 
และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ี เก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณ์
อกัษรจำกผูเ้ช่ำช่วง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดด้  ำเนินกำรใหผู้ร้บัโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์
อักษรกับผูเ้ช่ำช่วงเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภำยใต้บังคับของสิทธิและหน้ำท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำช่วงตำม
สญัญำฉบบันีท้กุประกำร  

4. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจดทะเบียนใหผู้เ้ช่ำ
ช่วงเป็นผู้ร ับประโยชน์ในภำระติดพันในอสังหำริมทรพัย์บนบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33563, 33621, 
33561, 33618 และ 33622 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร (“ที่ดินทางเข้าออก”) 
เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วง และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบุคคลดงักล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์
ทำงระบำยน ้ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตั้งป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหผู้เ้ช่ำช่วง และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี 
ตลอดจนบริวำรของบุคคลดังกล่ำวมีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดินทำงเ ข้ำออกดังกล่ำวข้ำงต้นโดยไม่คิด
ค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 
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อย่ำงไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ผูเ้ช่ำช่วงตกลงและยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วง บริษัทในกลุ่มของผูใ้ห้
เช่ำช่วง ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีและผูร้บับริกำรของผูใ้หเ้ช่ำช่วง ตลอดจนบริวำรของบคุคลดงักล่ำว ใชส้อยหรือใชป้ระโยชน์
ในท่ีดินทำงเขำ้ออกร่วมกับผูเ้ช่ำช่วงได ้แต่ตอ้งไม่ท ำใหเ้สื่อมสิทธิหรือรอนสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรใชท่ี้ดิน
ทำงเขำ้ออกตำมขอ้ตกลงภำระติดพนัในอสงัหำริมทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำฉบบันีแ้ละบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำร
เช่ำช่วงที่ดิน โดยคู่สญัญำตกลงจะรว่มกนัรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง 
และ/หรือ ซ่อมแซม ท่ีดินทำงเขำ้ออก ตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนัต่อไป  

5. ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอน
สิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินทำงเขำ้ออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำม
ยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูเ้ช่ำช่วง ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดร้บักำรบอกกล่ำว แจง้ เตือน หรือ
ถกูเรียกรอ้งหรือทวงถำมไม่ว่ำดว้ยวำจำหรือหนงัสือจำกผูใ้หเ้ช่ำอนัเก่ียวเน่ืองกับเหตุผิดสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/
หรือ สญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึง และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบว่ำตนไม่หรือจะไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำ
เช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงดงักล่ำว ไม่ว่ำอย่ำงใด ๆ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงแจง้ใหผู้เ้ช่ำช่วง
ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยเร็วท่ีสดุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินภำยใน 3 (สำม) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบ
หรือควรจะทรำบเหตุดงักล่ำว เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วงสำมำรถเยียวยำเหตุผิดสญัญำดงักล่ำวเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง (เป็นเพียงสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงแต่มิใช่หนำ้ท่ี) และในกรณีดงักล่ำวหรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วง
ไดร้บักำรบอกกล่ำว หรือแจง้ จำกผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง หำกผูเ้ช่ำช่วงรอ้งขอ ผูใ้หเ้ช่ ำช่วงตกลงจะด ำเนินกำรใด ๆ 
เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วงเขำ้เป็นผูเ้ช่ำ และ/หรือผูเ้ช่ำช่วง ตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สัญญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ี
หน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงกับผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง ภำยในเวลำท่ีผูเ้ช่ำช่วงก ำหนด และตกลงจะใหอ้ำคำรท่ีเช่ำ
ตำมสญัญำเช่ำอำคำรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำเมื่อสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ี
หน่ึงสิน้สดุ หำกผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงใชส้ิทธิเลือกใหอ้ำคำรท่ี
เช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน
ทอดท่ีหน่ึงดงักล่ำว ทัง้นี ้ไม่ว่ำในกรณีใด ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงชดใชค้่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีผูเ้ช่ำช่วงเสีย
ไปในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงทัง้หมดพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 (สิบหำ้) ต่อปี ภำยใน 
30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูเ้ช่ำช่วงช ำระค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง และแจง้
ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกค่ำเสียหำยอื่น ๆ จำกผูใ้ห้
เช่ำช่วง (หำกมี) 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ช่วงที่ดินท่ี
เช่ำช่วง 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 1. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะด ำเนินกำรรงัวดัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ทัง้นี ้คู่สญัญำตก
ลงยอมรบัผลกำรรงัวดัดงักล่ำว และคู่สญัญำจะไม่น ำผลกำรรงัวดัดงักล่ำวมำเป็นเหตุในกำรเรียกค่ำเสียหำย 
ปรบัรำคำค่ำเช่ำช่วง หรือเรียกค่ำชดเชยแต่อย่ำงใด โดยคู่สญัญำยงัคงจะด ำเนินกำรเช่ำช่วงกนัต่อไป 

2. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงเห็นว่ำสภำพของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีเสียหำย หรือช ำรุดบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคญั
จนถึงขนำดท่ีถ้ำผูเ้ช่ำช่วงไดรู้ล้่วงหนำ้แลว้ ผูเ้ช่ำช่วงจะไม่เขำ้ท ำสญัญำ ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรเช่ำ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจนกว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะแกไ้ขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพร่องดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วงมี
หนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูเ้ช่ำ
ช่วง โดยค่ำใชจ้่ำยของผูใ้หเ้ช่ำช่วง  

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำช่วงและ

 1. ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงยินยอมใหผู้เ้ช่ำช่วงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีในกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
ภำยใตส้ัญญำเช่ำช่วงนีไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ได ้ทั้งนี ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำ
สิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำนีไ้ปเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมเงินกบัสถำบนักำรเงินใด ๆ โดยผูเ้ช่ำช่วงจะตอ้ง
แจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในกำรนี ้กำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วง
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กำรใหเ้ช่ำ
ช่วง 

นี ้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ำท่ีใด ๆ ของผู้ให้เช่ำช่วงภำยใต้สัญญำฉบับนี้และต้องไม่ผูกพันเกิน
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงยินยอมใหผู้เ้ช่ำช่วงน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงออกใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำช่วง ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนได้
โดยไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ให้เช่ำช่วงก่อน ทั้งนี ้ภำยใต้เงื่อนไขว่ำกำรให้เช่ำช่วงนั้นต้องเป็นไปตำม
วัตถุประสงคก์ำรหำประโยชนข์องผูเ้ช่ำช่วงและไม่เป็นกำรใหเ้ช่ำช่วงแก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำกำรใหเ้ช่ำช่วงหรือขอ้ก ำหนดในกำรต่ออำยุสญัญำจะตอ้งไม่เกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วง ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดมีควำมประสงคจ์ะขอต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำ
กำรเช่ำช่วง เมื่อไดร้บักำรแจง้จำกผูเ้ช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอำจเขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ี
รำยนัน้ส  ำหรบัระยะเวลำท่ีเกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำช่วงในวันเดียวกันกับวันท่ีมีกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำและ
สญัญำบริกำรฉบบัดงักล่ำวกบัผูเ้ช่ำช่วง โดยขึน้อยู่กบัควำมตกลงของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะใช้
ควำมพยำยำมและจะไม่ปฏิเสธกำรเขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวกบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง
กบั
ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำช่วง 

 1. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงจะรบัผิดชอบค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้
ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และค่ำธรรมเนียมหรือภำษีอื่นใดท่ีทำงรำชกำรอำจก ำหนดเพิ่มเติมหรือใช้
บงัคบัท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง และ/หรือ รำยไดห้รือกำรใชป้ระโยชนค์รอบครองจำกท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงเป็นตน้ไป 

2. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้
ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/หรือ ภำษีอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำช่วงมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระขำ้งตน้ โดยไดช้ ำระแทนผู้
เช่ำช่วงไปก่อน ผูเ้ช่ำช่วงตกลงช ำระคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงท่ีไดช้ ำระไปก่อนจนครบถ้วนภำยใน 5 (หำ้) วนัท ำ
กำรนบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

ค่ำธรรม 
เนียมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 1. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระค่ำใชจ้่ำยท่ีเจำ้พนักงำนท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำช่วง ดงัต่อไปนี ้

(ก) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผูเ้ช่ำช่วงจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ข) ค่ำอำกรแสตมป์ส ำหรบัสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำช่วงจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ค) ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ง) ค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลของผูใ้หเ้ช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชอบในภำระหนีส้ิน ค่ำใชจ้่ำย ค่ำบ ำรุงรกัษำ และภำระผูกพันใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรกัษำท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ท่ีเกิดขึน้และยงัคงคำ้งช ำระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
ช่วง นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำช่วงตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในภำระหนีส้ิน ค่ำใชจ้่ำย ค่ำซ่อมแซมทกุชนิดทุกประเภท ค่ำ
บ ำรุงรกัษำ และภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรกัษำท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ท่ีเกิดขึน้ตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้เพื่อใหท่ี้ดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่
กำรใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำนี ้  
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3. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดไดร้บัเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดท่ีตนไม่พึงไดร้บั คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไดร้บัเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวจะน ำส่งเงินหรือประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวคืนใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงโดยไม่
ชกัชำ้ 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหตผุิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) เ ว้นแต่ ท่ีก ำหนดไว้เ ป็นอย่ ำงอื่ นในสัญญำฉบับนี้ ในกรณี ท่ีผู้ ให้ เ ช่ ำ ช่ ว งจง ใจ ฝ่ ำ ฝืนหรื อ 
จงใจไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ส  ำหรับใน
ระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) สญัญำนี ้สญัญำเช่ำอำคำร และ/
หรือ สญัญำตกลงกระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้น
สญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบับนี ้ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสัย หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำ
ช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดังกล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และ/หรือ ท่ีดินทำงเขำ้ออก หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง และ/หรือท่ีดินทำงเขำ้ออก อนัฝ่ำฝืนต่อขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสัญญำนี้
ทนัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมสญัญำนีถู้กยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงอันเป็นเหตุให้ผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงได้ตำมเจตนำรมณ์และ
วตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำช่วงถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัย์หรือถูกศำลสั่งให้ลม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิก
บริษัท กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำช่วง 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญำนี ้หรือสัญญำเช่ำอำคำร 
หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำอำคำร และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสญัญำดงักล่ำว
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำก
กำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบตัิตำม
ขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผู้บริหำร
อสังหำริมทรพัย์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ใหเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตผุิดนัด และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน ผูเ้ช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงจำกเหตุดงักล่ำว โดยผู้
เช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำช่วงฉบบันีไ้ดด้ว้ยเหตผุิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตผุิดนดัเกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วง จงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน อนัเป็นเหตุ
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ใหผู้เ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสัญญำฉบบั
นีไ้ดอ้ีกต่อไป ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำฉบับนีไ้ด ้ โดยไม่ตัดสิทธิผู้เช่ำช่วงท่ีจะเรียกค่ำเสียหำย
รวมถึงค่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงที่เหลือจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนเงินท่ีผูเ้ช่ำช่วงได้
ช ำระใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงเพื่อเป็นค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงของปีนั้นๆ ท่ี
ยังคงเหลืออยู่ (หำกมี) และจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระไป ณ วันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำช่วง 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (ง) ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำม
สญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงจำกกำรท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่ำว และ/หรือ 
บอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที   

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบขุำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนเงินท่ีผูเ้ช่ำช่วงได้
ช ำระใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงเพื่อเป็นค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงของปีนั้นๆ ท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ (หำกมี) และจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระไป ณ วนัจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ตำมสตูรค ำนวณในขอ้ 1 (ก) ขำ้งตน้ นอกจำกนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงชดใชค้่ำขำด
ประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงท่ีเหลือ 
ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอก
เลิกสญัญำฉบบันี ้

(ค) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ

ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป และผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะที่ดินท่ีเช่ำช่วงท่ี

ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูใ้หเ้ช่ำช่วงนัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้ำท่ีตำม
สัญญำฉบับนี ้หรือสัญญำเช่ำอำคำร ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำช่วงจำกเหตุดังกล่ำว 
โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสัญญำเช่ำช่วงฉบับนีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิด
จำกผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรง
ต่อท่ีดินท่ีเช่ำช่วงภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง
ไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วง และไม่ตัดสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย 
และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้นัน้ 

(ข) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะท่ีดินท่ีเช่ำช่วงท่ี
ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำช่วงนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 1. เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง  
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2. คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำ 

3. มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่งของหน่วยงำนของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำหรือผูเ้ช่ำ 

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแปลงใดตกอยู่ภำยใตเ้ขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตส ำรวจเพื่อกำรเวนคืนตำมประกำศหรือกฎหมำยอนัเก่ียวกับกำรเวนคืนหรือกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่งท ำใหผู้้
เช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแปลงนั้นไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี ้โดยท่ีผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิ
พิจำรณำว่ำสญัญำฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพำะที่ดินท่ีเช่ำช่วงเฉพำะส่วนท่ีไดร้บัผลกระทบหรือไม่ 

5. เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อสิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั 

6. เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวน
แรกท่ีตกลงช ำระ ณ วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง  และ/หรือ ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และ/หรือ กำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระรำคำซือ้ขำย
ทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสญัญำนี ้หรือสญัญำเขำ้ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) 

7. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง เมื่อผูเ้ช่ำช่วงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำ ในกรณีท่ี
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือกำรประกอบกิจกำรของท่ีดินท่ีเช่ำ ช่วงมีกำร
เปลี่ยนแปลงในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่น ไม่มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำอำคำรในวันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในขอ้ 1. ขอ้ 2. หรือขอ้ 3. ของหัวขอ้กำรสิน้สุดของสัญญำ ใหถื้อว่ำ
สญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ี เช่ำ
ช่วง หรือเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำ
ช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงคงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วง ทัง้นี ้เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 4. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ผู้เช่ำช่วงอำจใช้สิทธิเลิก
สญัญำฉบบันี ้โดยหำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดร้บัค่ำทดแทนจำกกำรเวนคืนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีหนำ้ท่ีตอ้ง
ช ำระค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงตำมจ ำนวน หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำร
เวนคืนและกำรไดม้ำซึ่งอสงัหำริมทรพัย ์พ.ศ. 2562 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งที่ผูเ้ช่ำ
ช่วงมีสิทธิไดร้บั 

โดยในกรณีท่ีหน่วยรำชกำรท่ีรบัผิดชอบกำรเวนคืนไม่ไดม้ีกำรก ำหนดสดัส่วนท่ีผูเ้ช่ำช่วงตอ้งไดร้บั ส  ำหรบัค่ำ
เช่ำช่วงท่ีดินรำยปี ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนเงินท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงเพื่อเป็นค่ำเช่ำช่วงท่ีดิน
รำยปีตำมสดัส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงของปีนัน้ๆ ท่ียงัคงเหลืออยู่ (หำกมี) และจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำ
ช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีผู้เช่ำช่วงได้ช ำระไป ณ วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง โดยให้ใช้ผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรพัยส์ิน 2 (สอง) รำยล่ำสดุท่ีผูเ้ช่ำช่วงจัดจำ้ง โดย ณ วนัท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้  4. ของหวัขอ้
กำรสิน้สดุของสญัญำ ผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้ 2 (สอง) รำยนัน้ ตอ้งเป็นผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ินท่ีไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยค่ำเช่ำช่วงท่ีจะคืนส ำหรบัค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก
ท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระไป ณ วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงจะค ำนวณตำมสูตรท่ีระบุในสัญญำเช่ำช่วง โดย
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มลูค่ำสิทธิกำรเช่ำช่วงและมลูค่ำตลำดของที่ดินท่ีเช่ำช่วงจะใชค้่ำเฉลี่ยของผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ิน 2 (สอง) 
รำย 

3. ในกรณีท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีมีเหตผุิดนัดตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้สิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั คู่สญัญำฝ่ำยนัน้มีสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ดงักล่ำว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ ใหถื้อว่ำสญัญำฉบบันีส้ิน้สุด
ลงโดยคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได้ 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7. ของหัวขอ้กำรสิน้สุดของสัญญำ ผูเ้ช่ำช่วงไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อผูใ้หเ้ช่ำช่วง เวน้แต่เหตุดงักล่ำวเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
อย่ำงรำ้ยแรงของผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

 1. เมื่อสญัญำเช่ำช่วงฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่ำดว้ยเหตใุด ๆ ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงคืนตำมสภำพท่ีมีกำรใชป้ระโยชนต์ำมปกติของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลำนัน้ พรอ้มกับ
ส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำช่วง (เว้นแต่
สงัหำริมทรพัยต์ำมท่ีไดร้ะบุในขอ้ถดัไป) ซึ่งผูเ้ช่ำช่วงไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรดแูลรกัษำทรพัยส์ินดงักล่ำว
ดุจวิญญูชนรกัษำทรพัยข์องตนเอง เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงไดเ้น่ืองจำกเหตสุดุวิสยั หรือกำรเสื่อมสภำพของทรพัยส์ินนัน้ ๆ อนัเกิดจำกกำรใชง้ำนตำมปกติ
หรืออำยกุำรใชง้ำนของทรพัยส์ินนัน้   

นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วง รวมถึงเงินประกันกำรเช่ำช่วงและกำรบริกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ี (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำช่วงอีกต่อไป) หรือผูใ้หเ้ช่ำช่วง (ภำยใต้
ควำมยินยอมของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีนัน้ ๆ) แลว้แต่กรณี 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิในกำรขอซือ้และรบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำช่วงเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์จำกผูเ้ช่ำช่วง เวน้แต่
กรณีท่ีสญัญำเช่ำช่วงฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้ง
ด ำเนินกำรซือ้และรบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำช่วงเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ตำมรำยกำรทรพัยส์ินของผูเ้ช่ำช่วง
จำกผู้เช่ำช่วง ทั้งนี ้ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำช่วงใช้สิทธิหรือมีหน้ำท่ีดังกล่ำว ผู้เช่ำช่วงจะส่งมอบสังหำริมทรัพย์
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้เช่ำช่วงตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ ณ วันท่ีสัญญำฉบับนี้สิน้สุดลง โดยให้รำคำค่ำตอบแทน
สงัหำริมทรพัยด์งักล่ำวเป็นไปตำมมลูค่ำตลำด หำกสงัหำริมทรพัยใ์ดไม่มีมลูค่ำตลำดใหใ้ชม้ลูค่ำตำมบัญชี
สทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ 

3. ในกรณีท่ีผู้เช่ำช่วงได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1 (ก) และ ข้อ 1 (ข) ของหัวข้อสิทธิของ
คู่สัญญำเมื่อเกิดเหตุผิดนัดแลว้ ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจนกว่ำผูเ้ช่ำช่วงจะไดร้บั
ช ำระค่ำเสียหำย ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง
แลว้เสรจ็  

4. ในระหว่ำง เวลำ 6 (หก)  เดือนหลังจำกสัญญำ เช่ ำช่ วงฉบับ นี้สิ ้นสุดลงไม่ ว่ำด้วย เหตุ ใดก็ตำม   
ผูเ้ช่ำช่วงจะใหค้วำมช่วยเหลือตำมค ำรอ้งขอท่ีสมเหตุสมผลจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงในกำรด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ณ วันท่ีสัญญำเช่ำช่วงฉบับนีส้ิน้สุดลง เขำ้ท ำสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรกับผูใ้หเ้ช่ำช่วง
โดยตรง  

5. ในวนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วง คู่สญัญำตกลงกนั ดงันี ้ 
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(ก) ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสญัญำบริกำร
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกับผูใ้หเ้ช่ำช่วงโดยตรง อนัเป็นเหตุ
ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำดงักล่ำวได ้หำกผูเ้ช่ำช่วงไดร้บั
ช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ ภำยหลงัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร ผูเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงภำยใน 30 
(สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัเงินดงักล่ำว 

(ข) หำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำช่วงอีกต่อไป ผูเ้ช่ำช่วงจะด ำเนินกำรคืน
เงินประกันกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่ อนไขท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดท้ ำกับผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ 

6. ผูเ้ช่ำช่วงจะทยอยน ำส่งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้ และเงินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บัล่วงหนำ้จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี
ตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรก่อนหรือในวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วง โดยผูเ้ช่ำช่ วง
จะด ำเนินกำรทยอยส่งมอบเงินดงักล่ำวตัง้แต่วันสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วง และจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ 
ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำช่วง หรือเวลำอื่นใดตำมที่คู่สญัญำจะ
ไดต้กลงกนั  

7. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำ
บริกำรภำยหลงัจำกวนัท่ีสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง ผูเ้ช่ำช่วงจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงใหแ้ลว้เสร็จ
ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทั้งนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว (เวน้แต่กรณีท่ีสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็น
ผลจำกกำรท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเป็นฝ่ำยผิด คู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว) 

บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 

คู่สญัญำตกลงใหบ้นัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงที่ดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจำ้ของที่ดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ ผูใ้ห้
เช่ำช่วง และผูเ้ช่ำช่วง เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.5) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงทีด่ิน ส าหรับโครงการเทพารักษ ์กม.21 
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำช่วง :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำช่วง : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“WHAVH”) 

ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง 

: บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36107 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร รวม 1 โฉนด เนือ้ท่ี
เช่ำรวมประมำณ 28 ไร ่3 งำน 29.40 ตำรำงวำ1 

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมที่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดเ้ช่ำท่ีดินจำกบริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั 
(“เจ้าของทีดิ่นทีเ่ช่าช่วง”) ตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน (ระยะที่ 1) ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2564 และไดจ้ดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) ลงวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ส ำหรบั
กำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36107 (3236) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร ตำมหนงัสือ
สญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนดสำมสิบปี) ลงวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36108 
(32570) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร และตำมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนด
สำมสิบปี) ลงวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33212 (5372) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ถึง
วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2594 (“สัญญาเช่าทีดิ่น”)    

ระยะเวลำ
กำรเช่ำช่วง 

 ผู้ให้เช่ำช่วงตกลงให้ผู้เช่ำช่วงเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนภำยในวันท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวันท่ี 24 พฤษภำคม 
2594 (“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำช่วง 

 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง
ภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทนุครัง้ที่เจ็ด และ
เป็นวนัเดียวกับวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง”) 

ค่ำเช่ำช่วง : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ี
เช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย รวมประมำณ [•] ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้นอกจำกค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรกท่ีตกลงช ำระ ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงแลว้ กองทรัสตต์กลงช ำระ
ค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 96,917,214 บำท 

โดยค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปี ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยขำ้งตน้ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี ้ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัไดต้ำมท่ี
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำยดังกล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลักท่ีกองทรสัตจ์ะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท  

  

วตัถปุระสง
คใ์น 
กำรเช่ำช่วง 

 ผูเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบ
อื่นใดอนัสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่
ขดัต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำช่วง 

: 1. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงปฏิบตัิ จดัท ำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้

2. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงจะจัดหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรบัปรุงที่ดินท่ีเช่ำช่วง
หรือกระท ำกำรใด ๆ ทั้งปวง เพื่อให้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใช้งำนตำม
วตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้และหำประโยชนต์ำมวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำช่วงตลอดระยะเวลำกำร
เช่ำช่วง ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำช่วงทัง้สิน้ 
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3. ผูเ้ช่ำช่วงจะไม่ท ำกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และจะไม่ท ำกำรแกไ้ขดดัแปลง
ส่วนใด ๆ ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอันเป็นกำรท ำใหท่ี้ดินท่ีเช่ำช่วงไดร้บัควำมเสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงอนัตอ้งขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดป้รกึษำหำรือกับผูใ้หเ้ช่ำช่วง และผูเ้ช่ำ
ช่วงจะมีสิทธิด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงก่อน  

4. ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบหรือกำรแกไ้ขดดัแปลงส่วนใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 3. 
ขำ้งตน้ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรืออำคำรอื่นใด หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงกระท ำผิดกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ขอ้บังคับอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยนัน้แต่เพียงฝ่ำยเดียวทัง้หมดทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำในฐำนะผูค้รอบครองที่ดินท่ีเช่ำช่วง 

5. ผูเ้ช่ำช่วงจะดูแลใหผู้้เช่ำพืน้ท่ีใช้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงโดยสุจริต และจะไม่ประกอบกิจกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ หรือ
ยินยอมใหบ้คุคลใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

6. คู่สญัญำตกลงและรบัทรำบว่ำภำยหลังกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูเ้ช่ำช่วงจะน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงออกให้
เช่ำแก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี และจะด ำเนินกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์หม้ีหนำ้ท่ีดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใช้ ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

7. หำกผูเ้ช่ำช่วงไดใ้ชส้ิทธิเข้ำแก้ไขกำรผิดสญัญำเช่ำท่ีดินโดยกำรช ำระค่ำเช่ำรำยปีภำยใตส้ัญญำดังกล่ำวใน
งวดใดแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง (เฉพำะกรณีท่ีเป็นกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำจำกกำรไม่ปฏิบตัิกำรช ำระค่ำเช่ำท่ีดินรำย
ปี) ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำช่วงไดป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในงวดนั้นแลว้ หรือในกรณีท่ีผู้
เช่ำช่วงไดบ้อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดินในส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบันทึก
ขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดินท่ีเก่ียวขอ้ง หนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำช่วงในกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงรำยปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วง
เป็นอันสิน้สุดลง ในกรณีเช่นนี ้หน้ำท่ีของผู้ให้เช่ำช่วงในกำรให้เช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงก็เป็นอันสิน้สุดลง
เช่นเดียวกนั 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในสภำพท่ีเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์ห้
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง โดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดส้่งมอบกำรครอบครองท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงแลว้ 

2. ในวนัท่ีท ำสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะลงนำมและด ำเนินกำรให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งลงนำมในสญัญำอื่นใดท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สัญญำเช่ำอำคำร ส ำหรับโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21 (“สัญญาเช่าอาคาร”) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ 
กม.21 ท่ีเขำ้ท ำกับบริษัท สวุรรณภูมิไพศำล จ ำกัด  (“บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน”) สญัญำ
ซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส  ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  (“สัญญาซื้อขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ”์) และสญัญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 (“สัญญาตกลง

กระท าการ”) 

3. นับตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิ 
และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูเ้ช่ำช่วง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงได้
ด  ำเนินกำรใหผู้ร้บัโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกับผูเ้ช่ำช่วงเพื่อยินยอมผูกพันและ
อยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันีท้กุประกำร  
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4. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจดทะเบียนใหผู้เ้ช่ำ
ช่วงเป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระติดพนัในอสงัหำริมทรพัยบ์นบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33212 และ 36107 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร (“ที่ดินทางเข้าออก”) เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วง และ/หรือ ผู้
เช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบคุคลดงักล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ 
โทรศพัท ์สำธำรณปูโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยช่ือและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำ
กำรเช่ำช่วง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหผู้เ้ช่ำช่วง และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบุคคลดงักล่ำวมีสิทธิ
ใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินทำงเขำ้ออกดงักล่ำวขำ้งตน้โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ผูเ้ช่ำช่วงตกลงและยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วง บริษัทในกลุ่มของผูใ้ห้
เช่ำช่วง ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีและผูร้บับริกำรของผูใ้หเ้ช่ำช่วง ตลอดจนบริวำรของบคุคลดงักล่ำว ใชส้อยหรือใชป้ระโยชน์
ในท่ีดินทำงเขำ้ออกร่วมกับผูเ้ช่ำช่วงได ้แต่ตอ้งไม่ท ำใหเ้สื่อมสิทธิหรือรอนสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรใชท่ี้ดิน
ทำงเขำ้ออกตำมขอ้ตกลงภำระติดพนัในอสงัหำริมทรพัยภ์ำยใต้สญัญำฉบบันีแ้ละบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำร
เช่ำช่วงที่ดิน โดยคู่สญัญำตกลงจะรว่มกันรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง 
และ/หรือ ซ่อมแซม ท่ีดินทำงเขำ้ออก ตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนัต่อไป  

ทัง้นี ้นับตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอน
สิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินทำงเขำ้ออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำม
ยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูเ้ช่ำช่วง 

5. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดร้บักำรบอกกล่ำว แจง้ เตือน หรือถูกเรียกรอ้งหรือทวงถำมไม่ว่ำดว้ยวำจำหรือหนงัสือ
จำกผูใ้หเ้ช่ำอนัเก่ียวเน่ืองกับเหตุผิดสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบว่ำตนไม่หรือจะไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำว ไม่ว่ำอย่ำงใด ๆ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงแจง้ใหผู้เ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลักษณ์
อกัษรโดยเร็วท่ีสดุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินภำยใน 3 (สำม) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบหรือควรจะทรำบเหตุ
ดงักล่ำว เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วงสำมำรถเยียวยำเหตุผิดสญัญำดงักล่ำวเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงกับเจำ้ของท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงโดยตรง (เป็นเพียงสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงแต่มิใช่หนำ้ท่ี) และในกรณีดงักล่ำวหรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บั
กำรบอกกล่ำว หรือแจ้ง จำกเจ้ำของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงโดยตรง หำกผู้เช่ำช่วงร้องขอ ผู้ให้เช่ำช่วงตกลงจะ
ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหผู้้เช่ำช่วงเขำ้เป็นผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงกับเจำ้ของท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงโดยตรง ภำยในเวลำท่ีผูเ้ช่ำช่วงก ำหนด และตกลงจะให้อำคำรท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำอำคำรตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเจำ้ของที่ดินท่ีเช่ำช่วงเมื่อสญัญำเช่ำท่ีดินสิน้สดุ หำกเจำ้ของที่ดินท่ีเช่ำช่วงในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำตำม
สญัญำเช่ำท่ีดินใชส้ิทธิเลือกใหอ้ำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
ตำมสญัญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำว ทัง้นี ้ไม่ว่ำในกรณีใด ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงชดใชค้่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีผู้
เช่ำช่วงเสียไปในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงทัง้หมดพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 (สิบหำ้) ต่อปี 
ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูเ้ช่ำช่วงช ำระค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง 
และแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกค่ำเสียหำยอื่น ๆ 
จำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง (หำกมี) 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ช่วงที่ดินท่ี
เช่ำช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวขอ้ “เงื่อนไข และ
ขอ้ก ำหนดในกำรเช่ำช่วงที่ดินท่ีเช่ำช่วง และกำรช ำระรำคำ”  
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และกำร
ช ำระรำคำ 
กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำช่วงและ
กำรใหเ้ช่ำ
ช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำช่วงที่ดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรโอนสิทธิกำร
เช่ำช่วงและกำรใหเ้ช่ำช่วง” 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง
กบั
ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวขอ้ “ภำษีอำกรท่ี
เก่ียวเนื่องกบัทรพัยส์ินท่ีเช่ำ” 

ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใชจ้่ำย” 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหต ุผิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) เ ว้นแต่ ท่ีก ำหนดไว้เ ป็นอย่ ำงอื่ น ในสัญญำฉบับนี้ ในกรณี ท่ีผู้ ให้ เ ช่ ำ ช่ วงจงใจ ฝ่ำ ฝืนหรื อ 
จงใจไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ส  ำหรับใน
ระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) สญัญำนี ้สญัญำเช่ำอำคำร และ/
หรือ สญัญำตกลงกระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้น
สญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทนุ และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำ
ช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดังกล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และ/
หรือ ท่ีดินทำงเขำ้ออก หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และ/หรือท่ีดินทำงเขำ้ออก อนัฝ่ำฝืน
ต่อขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมสญัญำนีถู้กยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงอันเป็นเหตุให้ผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงได้ตำมเจตนำรมณ์และ
วตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสัญญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำช่วงถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัย์หรือถูกศำลสั่งให้ลม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิก
บริษัท กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำช่วง 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำอำคำร หรือผิด
ค ำรับรองท่ีให้ไว้ในสัญญำนี้ หรือสัญญำเช่ำอำคำร และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำฉบับนี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงหรือ
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เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเนื่องมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย ์และ/หรือ (ข) ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย์ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้ง
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทนุ ผูเ้ช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงจำกเหตุดงักล่ำว โดยผู้
เช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสัญญำเช่ำช่วงฉบับนีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิดจำกผู้ให้
เช่ำช่วง จงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน อนัเป็น
เหตุใหผู้เ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญำ
ฉบบันีไ้ดอ้ีกต่อไป ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ด ้โดยไม่ตดัสิทธิผูเ้ช่ำช่วงท่ีจะเรียกค่ำเสียหำย
รวมถึงค่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงท่ีเหลือจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบขุำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนเงินท่ีผูเ้ช่ำช่วงได้
ช ำระใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงเพื่อเป็นค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงของปีนั้นๆ ท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ (หำกมี) และจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระไป ณ วนัจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง  ตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำช่วง 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (ง) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณ์ดงักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำม
สญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงจำกกำรท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่ำว และ/หรือ 
บอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที   

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบขุำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนเงินท่ีผูเ้ช่ำช่วงได้
ช ำระใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงเพื่อเป็นค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำช่วงของปีนั้นๆ ท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ (หำกมี) และจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดช้ ำระไป ณ วนัจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ตำมสตูรค ำนวณในขอ้ 1 (ก) ขำ้งตน้ นอกจำกนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงชดใชค้่ำขำด
ประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงท่ีเหลือ 
ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอก
เลิกสญัญำฉบบันี ้

(ค) ในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาตกลงให้พิจารณาความเสียหายของ
ท่ีดินที่เช่าช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป และผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิพิจารณาว่าจะใชสิ้ทธิเฉพาะท่ีดินที่เช่าช่วงท่ีไดรั้บ
ความเสียหายจากการผิดสัญญาของผูใ้ห้เช่าช่วงนั้นหรือไม่  

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำช่วง 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้ำท่ีตำม
สัญญำฉบับนี ้หรือสัญญำเช่ำอำคำร ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำช่วงจำกเหตุดังกล่ำว 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

87 

 

โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสัญญำเช่ำช่วงฉบับนีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิด
จำกผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรง
ต่อท่ีดินท่ีเช่ำช่วงภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง
ไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วง และไม่ตัดสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย 
และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้นัน้ 

(ข) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป ทัง้นี ้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะท่ีดินท่ีเช่ำช่วงท่ี
ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำช่วงนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรสิน้สดุของ
สญัญำ” 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวขอ้ “ผลของกำร
สิน้สดุของสญัญำ” 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำช่วงที่ดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ผลภำยหลงัจำก
สญัญำเช่ำสิน้สดุ” 

บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 คู่สญัญำตกลงใหบ้นัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 
และผูเ้ช่ำช่วง เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.6) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงทีด่ิน ส าหรับโครงการเคพีเอน็ บางนา-ตราด กม.23 โปร
เจค 2 

คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำช่วง :  
▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ

สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”)  

ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง 

: บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5731, 21940 (2479), 21942 (2481) และ 21943 (2535) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร รวม 4 โฉนด เนือ้ท่ีเช่ำรวมประมำณ 20 ไร ่2 งำน 86.5 ตำรำงวำ1 
ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมสญัญำดงัต่อไปนี  ้
1. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดเ้ช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21943 (2535), 21946 (3079) และ 5731 และบำงส่วนของที่ดินโฉนด

เลขท่ี 21942 (2481) และ 21944 (2536) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร จำก

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ำกัด) (“ เคพีเอ็น แลนด”์) ตำม
สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธันวำคม 2556 และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำม
หนังสือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปีรวมสำมโฉนด ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ส  ำหรบักำรเช่ำช่วง
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21943 (2535), 21946 (3079) และ 5731 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 3 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 2 มกรำคม 
2587 และตำมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ส  ำหรบักำรเช่ำ
ช่วงบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21942 (2481)  ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 3 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 2 มกรำคม 2587 และตำม
หนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ส  ำหรบักำรเช่ำช่วงบำงส่วน
ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21944 (2536) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 

2. ผู้ให้เช่ำช่วงได้เช่ำช่วงท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 21940 (2479), 21941 และ 21945 และบำงส่วนของท่ีดิน โฉนด
เลขท่ี 21942 (2481) และ 21944 (2536) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร จำกเคพี
เอ็น แลนด์ ตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ฉบับลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2557 และได้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ 
ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ส  ำหรบักำรเช่ำ
ช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21940 (2479) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 มกรำคม 2588 และตำมหนังสือสญัญำ
เช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี รวมสองโฉนด ระหว่ำงภำระจ ำยอมบำงส่วน ลงวันท่ี 7 มกรำคม 2558 
ส  ำหรับกำรเช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21941 และ 21945 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวันท่ี 6 มกรำคม 
2588 และตำมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 7 มกรำคม 2558  ส ำหรบักำรเช่ำ
ช่วงบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21942 (2481) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวันท่ี 6 มกรำคม 2588 และตำม
หนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วงท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ระหว่ำงภำระจ ำยอมบำงส่วน ลงวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 
ส  ำหรับกำรเช่ำช่วงบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21944 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวันท่ี 6 มกรำคม 
2588 
(รวมเรียกสญัญำตำม 1. และ 2. ว่ำ “สัญญาเช่าช่วงทีดิ่นทอดทีห่น่ึง”) 

โดยท่ีเคพีเอ็น แลนด์ ได้เช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5731, 21940 (2479), 21943 (2535)และ 21946 (3079) และ
บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21942 (2481) และ 21944 (2536) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร จำกบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณ์ทิพย์ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน 
ดงัต่อไปนี ้
1. บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั และ เคพีเอ็น แลนด ์ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธันวำคม 2556 

และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสญัญำเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี รวมสำม
โฉนด ลงวันท่ี 3 มกรำคม 2557 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5731, 21943 (2535) และ 21946 (3079) 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 
3 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 และตำมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 
3 มกรำคม 2557 ส  ำหรบักำรเช่ำบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21942 (2481) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
เสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 2 
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มกรำคม 2587 และตำมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ส ำหรบั
กำรเช่ำบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 21944 (2536) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 3 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 

2. บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั และ เคพีเอ็น แลนด ์ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 23 ธันวำคม 2557 
และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสญัญำเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี รวมสอง
โฉนด ระหว่ำงภำระจ ำยอมบำงส่วน ลงวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21941 และ 
21945 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่ม
ตัง้แต่วนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 มกรำคม 2588 และตำมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบ
ปี ลงวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ส  ำหรบักำรเช่ำบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21942 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
เสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 
มกรำคม 2588 และตำมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ระหว่ำงภำระจ ำยอมบำงส่วน ลง
วนัท่ี 7 มกรำคม 2558 ส  ำหรบักำรเช่ำบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21944 ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำ
ธง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวันท่ี 6 
มกรำคม 2588 

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด กรณทิ์พย ์และ เคพีเอ็น แลนด ์ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 23 ธันวำคม 2557 
และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือสญัญำเช่ำท่ีดิน มีก ำหนดสำมสิบปี ลงวนัท่ี 7 
มกรำคม 2558  ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 21940 (2479) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 มกรำคม 2558 ถึงวันท่ี 6 มกรำคม 
2588  
(รวมเรียกสญัญำตำม 1., 2. และ 3. ว่ำ “สัญญาเช่าหลัก”) 

 
รวมเรียกบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั และหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด กรณทิ์พย ์ขำ้งตน้ว่ำ “เจ้าของที่ดินทีเ่ช่าช่วง”  

ระยะเวลำ
กำรเช่ำช่วง 

 ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหผู้เ้ช่ำช่วงเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 21 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำช่วง (คำดว่ำกองทรัสตจ์ะเข้ำลงทุนภำยในวันท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวันท่ี 2 มกรำคม 2587 
(“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำช่วง 

 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง
ภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ที่เจ็ด และ
เป็นวนัเดียวกับวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-
ตรำด กม.23 โปรเจค 2 หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง”) 

ค่ำเช่ำช่วง : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยจะมีมลูค่ำประมำณ [•] ลำ้นบำท  

โดยค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน 
และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทั้งนี ้ค่ำเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำและรำคำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยดังกล่ำวอำจมีกำรปรับได้ตำมท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
เห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซื ้อ
ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวม
ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท  
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วตัถปุระ 
สงคใ์น 
กำรเช่ำช่วง 

 ผูเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบ
อื่นใดอนัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่
ขดัต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำช่วง 

: 1. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงปฏิบตัิ จดัท ำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้

2. ผูเ้ช่ำช่วงตกลงจะจัดหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรบัปรุงที่ดินท่ีเช่ำช่วง
หรือกระท ำกำรใด ๆ ทั้งปวง เพื่อให้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใช้งำนตำม
วตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้และหำประโยชนต์ำมวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำช่วงตลอดระยะเวลำกำร
เช่ำช่วง ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำช่วงทัง้สิน้ 

3. ผูเ้ช่ำช่วงจะไม่ท ำกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และจะไม่ท ำกำรแกไ้ขดดัแปลง
ส่วนใด ๆ ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอันเป็นกำรท ำใหท่ี้ดินท่ีเช่ำช่วงไดร้บัควำมเสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงอนัตอ้งขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดป้รกึษำหำรือกับผูใ้หเ้ช่ำช่วง และผูเ้ช่ำ
ช่วงจะมีสิทธิด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงก่อน  

4. ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบหรือกำรแกไ้ขดดัแปลงส่วนใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 3. 
ขำ้งตน้ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรืออำคำรอื่นใด หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงกระท ำผิดกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ขอ้บังคับอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยนัน้แต่เพียงฝ่ำยเดียวทัง้หมดทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำในฐำนะผูค้รอบครองที่ดินท่ีเช่ำช่วง 

5. ผูเ้ช่ำช่วงจะดูแลใหผู้้เช่ำพืน้ท่ีใช้ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงโดยสุจริต และจะไม่ประกอบกิจกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ หรือ
ยินยอมใหบ้คุคลใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

6. คู่สญัญำตกลงและรบัทรำบว่ำภำยหลงักำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูเ้ช่ำช่วงจะน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงออกให้
เช่ำแก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี และจะด ำเนินกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์หม้ีหนำ้ท่ีดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใช้ท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วงใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในสภำพท่ีเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์ห้
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำช่วง โดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดส้่งมอบกำรครอบครองท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงแลว้ 

2. ในวนัท่ีท ำสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะลงนำมและด ำเนินกำรใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งลงนำมในสญัญำอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สญัญำเช่ำอำคำร ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น 
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (“สัญญาเช่าอาคาร”) บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรับ
โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ท่ีเขำ้ท ำกบั บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 
กรณ์ทิพย ์และ เคพีเอ็น แลนด ์(“บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน”) สัญญำซือ้ขำยงำนระบบ 
เครื่องมือ และอุปกรณ ์ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (“สัญญาซือ้ขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ”์) และสญัญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปร
เจค 2 (“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

3. นับตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิ
และหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรือก่อภำระ
ผูกพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณอ์กัษรจำกผูเ้ช่ำช่วง และ
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ผู้ให้เช่ำช่วงได้ด  ำเนินกำรให้ผูร้บัโอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับผูเ้ช่ำช่วงเพื่อ
ยินยอมผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำช่วงตำมสญัญำฉบบันีท้กุประกำร  

4. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดร้บักำรบอกกล่ำว แจง้ เตือน หรือถูกเรียกรอ้งหรือทวงถำมไม่ว่ำดว้ยวำจำหรือหนงัสือ
จำกเคพีเอ็น แลนด ์อนัเก่ียวเน่ืองกับเหตุผิดสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบว่ำตน
ไม่หรือจะไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงดงักล่ำว ไม่ว่ำอย่ำงใด ๆ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงแจง้
ใหผู้เ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยเร็วท่ีสดุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินภำยใน 3 (สำม) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงทรำบหรือควรจะทรำบเหตุดังกล่ำว เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วงสำมำรถเยียวยำเหตุผิดสัญญำดังกล่ำวเฉพำะส่วน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงกับเคพีเอ็น แลนด ์โดยตรง (เป็นเพียงสิทธิของผูเ้ช่ำช่วงแต่มิใช่หนำ้ท่ี) และในกรณีดงักล่ำวหรือ
ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงไดร้บักำรบอกกล่ำว หรือแจง้ จำกเคพีเอ็น แลนด ์โดยตรง หำกผูเ้ช่ำช่วงรอ้งขอ ผูใ้หเ้ช่ำช่วง
ตกลงจะด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหผู้เ้ช่ำช่วงเขำ้เป็นผูเ้ช่ำช่วงตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดิน
ท่ีเช่ำช่วงกับเคพีเอ็น แลนด ์โดยตรง ภำยในเวลำท่ีผูเ้ช่ำช่วงก ำหนด โดยไม่ว่ำในกรณีใด ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลง
ชดใชค้่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีผูเ้ช่ำช่วงเสียไปในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงทัง้หมดพรอ้ม
ดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 15 (สิบหำ้) ต่อปี ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วันท่ีผูเ้ช่ำช่วงช ำระค่ำเสียหำย
หรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง และแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิ
ของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกค่ำเสียหำยอื่น ๆ จำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง (หำกมี) 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ช่วงที่ดินท่ี
เช่ำช่วง 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 1. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะด ำเนินกำรรงัวดัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ทัง้นี ้คู่สญัญำตก
ลงยอมรบัผลกำรรงัวดัดงักล่ำว และคู่สญัญำจะไม่น ำผลกำรรงัวดัดงักล่ำวมำเป็นเหตุในกำรเรียกค่ำเสียหำย 
ปรบัรำคำค่ำเช่ำช่วง หรือเรียกค่ำชดเชยแต่อย่ำงใด โดยคู่สญัญำยงัคงจะด ำเนินกำรเช่ำช่วงกนัต่อไป 

2. ก่อนกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงตำมสัญญำฉบับนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงด ำเนินกำรยกเลิก และ/หรือ จด
ทะเบียนไถ่ถอนกำรน ำสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ระหว่ำง บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั กบั ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วง ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธันวำคม 2556 และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ระหว่ำง บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด กับ 
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง ฉบบัลงวนัท่ี 23 ธันวำคม 2557 ไปเป็นหลกัประกันหนีต้ำมสญัญำทำงกำรเงินท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีต่อ
สถำบนักำรเงิน   

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงเห็นว่ำสภำพของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงอยู่ในสภำพท่ีเสียหำย หรือช ำรุดบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคัญ
จนถึงขนำดท่ีถ้ำผูเ้ช่ำช่วงไดรู้ล้่วงหนำ้แลว้ ผูเ้ช่ำช่วงจะไม่เขำ้ท ำสัญญำ ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรเช่ำ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจนกว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะแก้ไขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพร่องดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วงมี
หนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูเ้ช่ำ
ช่วง โดยค่ำใชจ้่ำยของผูใ้หเ้ช่ำช่วง  

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำช่วงและ
กำรใหเ้ช่ำ
ช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำช่วงที่ดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรโอนสิทธิกำร
เช่ำช่วงและกำรใหเ้ช่ำช่วง” 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง
กบัท่ีดินท่ี
เช่ำช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวขอ้ “ภำษีอำกรท่ี
เก่ียวเนื่องกบัทรพัยส์ินท่ีเช่ำ” 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

92 

 

ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใชจ้่ำย” 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหตผุิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) เ ว้นแต่ ท่ีก ำหนดไว้เ ป็นอย่ ำงอื่ น ในสัญญำฉบับนี้ ในกรณี ท่ีผู้ ให้ เ ช่ ำ ช่ วงจงใจฝ่ำ ฝืนหรื อ 
จงใจไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ส  ำหรับใน
ระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) สญัญำนี ้สญัญำเช่ำอำคำร และ/
หรือ สญัญำตกลงกระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้น
สญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทนุ และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำ
ช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ี
เช่ำช่วง หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำช่วง อนัฝ่ำฝืนต่อขอ้ก ำหนด
ในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมสญัญำนีถู้กยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงอันเป็นเหตุให้ผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงได้ตำมเจตนำรมณ์และ
วตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำช่วงถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัย์หรือถูกศำลสั่งให้ลม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิก
บริษัท กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำช่วง 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำอำคำร หรือผิด
ค ำรับรองท่ีให้ไว้ในสัญญำนี้ หรือสัญญำเช่ำอำคำร และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำช่วงเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำฉบับนี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเนื่องมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผูบ้ริหำรอสังหำริมทรัพย ์และ/หรือ (ข) ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย์ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้ง
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิได้เป็น
ผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำม
สัญญำฉบับนี ้และ/หรือ สัญญำเข้ำลงทุน ผู้เช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้ให้เช่ำช่วงจำกเหตุ
ดงักล่ำว โดยผูเ้ช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำช่วงฉบบันีไ้ดด้ว้ยเหตผุิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัด
เกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของผูใ้หเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ี
ระบไุวใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทนุ อนัเป็นเหตใุหผู้เ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกท่ีดินท่ี



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

93 

 

เช่ำช่วงตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญำฉบบันีไ้ดอ้ีกต่อไป ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
ฉบับนีไ้ด ้โดยไม่ตัดสิทธิผูเ้ช่ำช่วงท่ีจะเรียกค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่
สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงท่ีเหลือจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงอนัเกิดจำกกำร
บอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบขุำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ี
เช่ำช่วง ตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำช่วง 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (ง) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณ์ดงักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำม
สญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงจำกกำรท่ีมีเหตุผิดนัดดงักล่ำว และ/หรือ 
บอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที   

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำช่วงบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมที่ระบขุำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ี
เช่ำช่วง ตำมสตูรค ำนวณในขอ้ 1 (ก) ขำ้งตน้ นอกจำกนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำก
กำรท่ีผูเ้ช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีเช่ำช่วงไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงท่ีเหลือ ทั้งนี ้ไม่ตัด
สิทธิของผูเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำ
ฉบบันี ้

ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป และผูเ้ช่ำช่วงมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะท่ีดินท่ีเช่ำช่วงท่ีไดร้บั
ควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูใ้หเ้ช่ำช่วงนัน้หรือไม่  

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำช่วง 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำม
สัญญำฉบับนี ้หรือสัญญำเช่ำอำคำร ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำช่วงจำกเหตุดงักล่ำว 
โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำช่วงฉบบันีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดังกล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิด
จำกผูเ้ช่ำช่วงจงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรง
ต่อท่ีดินท่ีเช่ำช่วงภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที โดยผูใ้หเ้ช่ำช่วง
ไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วง และไม่ตัดสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำช่วงในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย 
และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้นัน้ 

(ข) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแยกเป็นแปลง ๆ ไป ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะท่ีดินท่ีเช่ำช่วงท่ี
ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำช่วงนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 1. เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 

2. คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำ 

3. มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่งของหน่วยงำนของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำช่วงหรือผูเ้ช่ำช่วง 
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4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแปลงใดตกอยู่ภำยใตเ้ขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตส ำรวจเพื่อกำรเวนคืนตำมประกำศหรือกฎหมำยอนัเก่ียวกับกำรเวนคืนหรือกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่งท ำใหผู้้
เช่ำช่วงไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแปลงนั้นไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี ้โดยท่ีผู้เช่ำช่วงมีสิทธิ
พิจำรณำว่ำสญัญำฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพำะที่ดินท่ีเช่ำช่วงเฉพำะส่วนท่ีไดร้บัผลกระทบหรือไม่ 

5. เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อสิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั 

6. เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง และ/หรือ ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และ/หรือ กำร
เช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระรำคำซือ้ขำยทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำม
สญัญำนี ้หรือสญัญำเขำ้ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) 

ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง เมื่อผูเ้ช่ำช่วงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำ ในกรณีท่ีท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือกำรประกอบกิจกำรของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น ไม่มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำรในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ข้อ 2. หรือข้อ 3. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ให้ถือว่ำ
สญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำช่วงที่ดินท่ีเช่ำช่วง 
หรือเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง และผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำช่วงท่ีดิน
ท่ีเช่ำช่วงคงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วง ทัง้นี ้เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 4. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ  ผู้เช่ำช่วงอำจใช้สิทธิเลิก
สัญญำฉบับนี ้โดยหำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดร้บัค่ำทดแทนจำกกำรเวนคืนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงมีหนำ้ท่ีต้อง
ช ำระค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำช่วงตำมจ ำนวน หลักเกณฑ ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติว่ำดว้ยกำร
เวนคืนและกำรไดม้ำซึ่งอสงัหำริมทรพัย ์พ.ศ. 2562 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูเ้ช่ำ
ช่วงมีสิทธิไดร้บั 

โดยในกรณีท่ีหน่วยรำชกำรท่ีรบัผิดชอบกำรเวนคืนไม่ไดม้ีกำรก ำหนดสัดส่วนท่ีผูเ้ช่ำช่วงตอ้งไดร้บั ใหใ้ช้ผู้
ประเมินมลูค่ำทรพัยส์ิน 2 (สอง) รำยล่ำสดุท่ีผูเ้ช่ำช่วงจัดจำ้ง โดย ณ วนัท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 4. 
ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทั้ง 2 (สอง) รำยนั้น ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรพัยส์ินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยค่ำเช่ำช่วงท่ีจะคืนจะค ำนวณตำมสตูร
ท่ีระบใุนสญัญำเช่ำช่วง 

โดยมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำช่วงและมูลค่ำตลำดของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงจะใชค้่ำเฉลี่ยของผูป้ระเมินมูลค่ำทรพัยส์ิน 2 
(สอง) รำย 

3. ในกรณีท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้สิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั คู่สญัญำฝ่ำยนั้นมีสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ดงักล่ำว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ ใหถื้อว่ำสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง
โดยคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได้ 
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5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในขอ้ 7. ของหัวขอ้กำรสิน้สุดของสัญญำ ผู้เช่ำช่วงไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อผูใ้หเ้ช่ำช่วง เวน้แต่เหตุดังกล่ำวเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
อย่ำงรำ้ยแรงของผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำช่วง
สิน้สดุ 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำช่วงที่ดินของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ผลภำยหลงัจำก
สญัญำเช่ำสิน้สดุ” 

บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 คู่สญัญำตกลงใหบ้นัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจำ้ของที่ดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำเคพี
เอ็น แลนด ์ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และผูเ้ช่ำช่วง เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.7) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร ส าหรับโครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3  
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำ : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”)  

อำคำรท่ี
เช่ำ 

: อำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรดบับำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 จ ำนวน 3 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร B, C 
และ D1) ซึ่งตัง้อยู่ท่ีต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 
34,001.00 ตำรำงเมตร 
ทัง้นี ้อำคำรท่ีเช่ำตั้งอยู่บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงซึ่งมีรำยละเอียดของผูใ้หเ้ช่ำ สญัญำเช่ำท่ีดิน และสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน
ทอดท่ีหน่ึง ตำมที่อธิบำยในรำ่งสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ขำ้งตน้ 

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

 ผู้ให้เช่ำช่วงตกลงให้ผู้เช่ำช่วงเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วงมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนภำยในวันท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวันท่ี 28 พฤษภำคม 
2594 (“ระยะเวลาการเช่า”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำ 

 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 60 
(หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ท่ีเจ็ด  และเป็นวัน
เดียวกับวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน  ส  ำหรบัโครงกำรบำงนำ -ตรำด 
กม.23 โปรเจค 3 หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) 

ค่ำเช่ำ : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำ
เช่ำอำคำรท่ีเช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย รวมประมำณ [•] ลำ้นบำท  

 
 

1 อาคาร D อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที ่8 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
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ทัง้นี ้นอกจำกค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกแลว้ กองทรัสตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 1,981,097 บำท 

โดยค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปี ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยขำ้งตน้ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี ้ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัไดต้ำมท่ี
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำยดังกล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลักท่ีกองทรสัตจ์ะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท 

วตัถปุระ 
สงคใ์น 
กำรเช่ำ 

 ผูเ้ช่ำตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกอำคำรท่ีเช่ำในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบอื่นใดอนั
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำ เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย 
ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ 

: 1. ผูเ้ช่ำตกลงปฏิบตัิ จดัท ำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้

2. ผูเ้ช่ำตกลงจะจัดหำทดแทนหรือซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท และปรบัปรุงอำคำรท่ีเช่ ำหรือ
กระท ำกำรใด ๆ ทัง้ปวง เพื่อใหอ้ำคำรท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่ 

3. กำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงคด์งัท่ีระบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้และหำประโยชนต์ำมวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำทั้งสิน้ แต่ไม่รวมถึงกำรซ่อมแซมในส่วนของโครงสรำ้งหลักของ
อำคำรท่ีเช่ำซึ่งเสื่อมสภำพอนัเกิดจำกกำรใชง้ำนตำมปกติ 

4. ผูเ้ช่ำจะไม่ท ำกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งหรือส่วนควบใด ๆ ในอำคำรท่ีเช่ำ และจะไม่ท ำกำรแกไ้ขดดัแปลงส่วน
ใด ๆ ของอำคำรท่ีเช่ำอนัเป็นกำรท ำใหอ้ำคำรท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงอำคำรท่ีเช่ำอันตอ้ง
ขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่จะได้ปรึกษำหำรือกับผู้ให้เช่ำ และผู้เช่ำจะมีสิทธิ
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำก่อน   

5. ในกรณีท่ีกำรก่อสรำ้งสิ่งปลูกสรำ้งหรือส่วนควบหรือกำรแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ในอำคำรท่ีเช่ำตำมขอ้ 3. 
ข้ำงต้น ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรืออำคำรอื่นใด หรือในกรณีท่ีผู้เช่ำกระท ำผิดกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับอื่นใดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ผู้เช่ำตกลงรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยนัน้แต่เพียงฝ่ำยเดียวทัง้หมดทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำในฐำนะผูค้รอบครองอำคำรท่ีเช่ำ 

6. ผูเ้ช่ำจะดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใชอ้ำคำรท่ีเช่ำโดยสุจริต และจะไม่ประกอบกิจกำรหรือกระท ำกำร  ใด ๆ หรือ
ยินยอมให้บุคคลใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน 

7. คู่สญัญำตกลงและรบัทรำบว่ำภำยหลงักำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูเ้ช่ำจะน ำอำคำรท่ีเช่ำออกใหเ้ช่ำแก่ผู้
เช่ำพืน้ท่ี และจะด ำเนินกำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยใ์หม้ีหนำ้ท่ีดูแลใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีใชอ้ำคำรท่ีเช่ำให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

 1. ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำรท่ีเช่ำในสภำพเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์หเ้ป็นไป
ตำมวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำ โดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำไดส้่งมอบกำรครอบครองอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผู้
เช่ำในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ 
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2. ในวันท่ีท ำสัญญำฉบับนี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะลงนำมและด ำเนินกำรให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งลงนำมในสัญญำอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรบำง
นำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สัญญาเช่าช่วงที่ดิน”) บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรับ
โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ท่ีเขำ้ท ำกบันำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำ
ช่วงท่ีดินส ำหรับโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ท่ีเข้ำท ำกับบริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด บันทึก
ขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงท่ีดินส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ท่ีเขำ้ท ำกบับริษัท ปทมุผล 
จ ำกดั และคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์(“บันทกึข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีดิ่น”) สญัญำซือ้ขำยงำน
ระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ ์ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สัญญาซือ้ขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์”) และสัญญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 
(“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

3. นับตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสญัญำฉบับนี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะไม่โอนสิทธิ และ 
หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่
ผูอ้ื่น และ/หรือ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอม
ล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูเ้ช่ำ โดยบุคคลภำยนอกผูร้บัโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน 
และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง และ/หรือ ผูร้บัโอนกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำดงักล่ำวตก
ลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกับผูเ้ช่ำเพื่อยินยอมผูกพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้ห้
เช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน และ/หรือสญัญำฉบบันีท้กุประกำร  

4. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ 
สญัญำอื่นใดเก่ียวกับอำคำรท่ีเช่ำ (ถำ้มี) ท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีอยู่กับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีทุกรำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำตกลงรบั
โอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวโดยกำรท ำสัญญำแปลงหนีใ้หม่  (Novation Agreement) และผู้ให้เช่ำตกลง
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีทกุรำยเขำ้ท ำสญัญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) ดงักล่ำว และ
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำกบัผูเ้ช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด (ถำ้ระยะเวลำกำรเช่ำ
กับผู้เช่ำรำยนั้นมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำกว่ำ 3 ปีขึน้ไป) ให้แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำ 4 (สี่) เดือน 
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำฉบับนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำตำมท่ี
คู่สญัญำก ำหนด 

ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำแปลง
หนีใ้หม่ (Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัผูเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็น
เหตุใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวได ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงท่ีจะ
ติดตำมและรวบรวมรับช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ (รวมเรียกว่ำ “ค่าเช่าและค่าบริการ”) ส  ำหรับ
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัเดิม 
และจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน  7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันท่ีไดร้บัเงิน
ดงักล่ำว นอกจำกนี ้ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งหนังสือแจง้กำรโอนสิทธิเรียกรอ้งไปยงัผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสัญญำแปลงหนี้ใหม่ 
(Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อโอนสิทธิเรียกรอ้งในค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบั
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีสัญญำเช่ำระหว่ำงผู้ให้เช่ำกับผู้เช่ำพื ้นท่ีดังกล่ำวมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำต่อพนักงำน
เจำ้หนำ้ท่ีไวอ้ยู่ก่อนแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ียกเลิกกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำว และ/
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หรือ ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนต่อพนักงำนเจำ้หนำ้ท่ี ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนกำรจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ 

5. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำร
ฉบบัเดิมภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 7 (เจ็ด) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ี
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  

6.  ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนมิเตอรน์ ำ้และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรแจกจ่ำยน ำ้ประปำและไฟฟ้ำในอำคำรท่ีเช่ำ
ให้แก่ผู้เช่ำ และให้ควำมยินยอมท่ีจ ำเป็น รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรโอนมิเตอร์
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูเ้ช่ำไดโ้ดยเรว็ 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ทรพัยส์ิน 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 1. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำเห็นว่ำสภำพของอำคำรท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีเสียหำย หรือช ำรุดบกพรอ่งอย่ำงมีนัยส ำคญัจนถึง
ขนำดท่ีถำ้ผูเ้ช่ำไดรู้ล้่วงหนำ้แลว้ ผูเ้ช่ำจะไม่เขำ้ท ำสญัญำ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำจนกว่ำ
ผูใ้หเ้ช่ำจะแกไ้ขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพรอ่งดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำว
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูเ้ช่ำ โดยค่ำใชจ้่ำยของผูใ้หเ้ช่ำ  

2. ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งมอบเงินประกันทั้งหมดท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีภำยใต้
สญัญำเช่ำและสัญญำบริกำรฉบับเดิมใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ โดยเงินประกันท่ีโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำดงักล่ำวเป็นเงินประกัน
ส่วนท่ีเหลือหลังจำกท่ีผู้ให้เช่ำหักช ำระเงินประกันส่วนท่ีน ำไปช ำระรำคำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำ
ทรพัยส์ินท่ีเช่ำ  ตำมสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปด 

3. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีกำรจัดท ำประกันภัยเก่ียวกับอำคำรท่ีเช่ำไวก้่อนหนำ้ท่ีคู่สญัญำจะเขำ้ท ำสัญญำฉบับนี้
และกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำตกลงว่ำ 
ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรให้ผูเ้ช่ำ และ/หรือ ผูใ้หกู้ข้องผูเ้ช่ำ เป็นผูเ้อำประกันภัย
รว่มและผูร้บัประโยชนร์่วมตำมกรมธรรมป์ระกันภยัดงักล่ำวในส่วนของอำคำรท่ีเช่ำ โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำเป็นตน้ไป โดยผูเ้ช่ำตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำเบีย้ประกันภยัตำมสดัส่วนของระยะเวลำ
ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกันภยัท่ียงัเหลืออยู่ โดยหำกผูใ้หเ้ช่ำไดช้ ำระเบีย้ประกันภยัในส่วนดงักล่ำว
ไปแล้ว ผู้เช่ำตกลงจะช ำระคืนค่ำเบีย้ประกันภัยตำมสัดส่วนดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้เช่ำภำยในระยะเวลำ 30 
(สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ  

อำคำรท่ี
เช่ำเสียหำย
หรือถกู
ท ำลำย 

 เพื่อประโยชนแ์ห่งขอ้นีใ้ห ้ 

“ค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำน” หมำยถึง ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภยัในส่วนของอำคำรท่ีเช่ำ ซึ่งไม่รวมถึง

กำรประกนัภยัอื่นใดท่ีคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยเป็นผูเ้อำประกนัภยัเพิ่มเติมดว้ยค่ำใชจ้่ำยของคู่สญัญำฝ่ำยนัน้เองทัง้สิน้  

“ควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วน” หมำยถึง ควำมเสียหำยท่ี เกิดขึน้แล้ว และตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง เจำ้ของอำคำรท่ีเช่ำสำมำรถด ำเนินกำรซ่อมแซมได้โดยตอ้งขอหรือไม่ตอ้งขออนุญำตซ่อมแซม หรือ

ปรับปรุงอำคำรท่ีเช่ำเพื่อให้มีสภำพหรือลักษณะกำรใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดควำมเสียหำยได้ ทั้งนี ้เพื่อ

ประโยชนแ์ห่งควำมชดัเจน ใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของอำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป 

“ควำมเสียหำยทั้งหมดหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญ” หมำยถึง ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้แล้ว และตำมกฎหมำยหรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เจำ้ของอำคำรท่ีเช่ำตอ้งด ำเนินกำรรือ้ถอนโดยไม่สำมำรถด ำเนินกำรขออนุญำตซ่อมแซม
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หรือปรบัปรุงอำคำรท่ีเช่ำเพื่อใหม้ีสภำพหรือลกัษณะกำรใชป้ระโยชนเ์ช่นเดิมก่อนเกิดควำมเสียหำยได ้ทัง้นี ้เพื่อ

ประโยชนแ์ห่งควำมชดัเจน ใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของอำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป 

1. อำคำรท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วน 

ในกรณีท่ีอำคำรท่ีเช่ำได้รบัควำมเสียหำยแต่เพียงบำงส่วนไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ โดยผู้เช่ำยังคงสำมำรถหำ
ประโยชนห์รือใชอ้ำคำรท่ีเช่ำบำงส่วนตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันีต้่อไปได ้  

(ก) คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ  

(ข) ผูเ้ช่ำตกลงใหผู้ใ้หเ้ช่ำซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำให้คงเดิม และผูใ้หเ้ช่ำตกลงจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม
อำคำรท่ีเช่ำให้คงเดิมโดยไม่ชักช้ำ โดยผู้ให้เช่ำมีสิทธิว่ำจ้ำงผูร้ ับเหมำให้ซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำ โดย
เป็นไปตำมรำคำตลำด และมีสิทธิไดร้บัเงินค่ำตอบแทนกำรจัดกำรและดแูลกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำให้
คงเดิม ท่ีเป็นไปตำมรำคำตลำด 

(ค) คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลใด ๆ และ/หรือ หน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำใหค้งเดิม 

(ง) หำกผูเ้ช่ำใหผู้ใ้หเ้ช่ำซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำและมีกำรส่งมอบค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำ
จำกบริษัทประกันภัยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ ผูเ้ช่ำจะส่งมอบตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำตำมท่ี
เกิดขึน้จริง เพื่อน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดีในกรณีท่ีค่ำสินไหม
ทดแทนพื ้นฐำนได้รับล่ำช้ำ หรือค่ำซ่อมแซม หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำร
ซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำมีจ ำนวนเกินกว่ำเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผู้เช่ำได้รับ ผู้เช่ำจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรใชเ้งินทุนของตน และ/หรือ จดัหำเงินทนุเพื่อช ำระค่ำซ่อมแซม หรือค่ำใชจ้่ำย
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบักำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำดงักล่ำว  

อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ช่ำอำจรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำส ำรองจ่ำยเงินค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมอำคำรท่ีเช่ำ ในส่วนท่ีเกิน

กว่ำจ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกบริษัทประกันภยัหรือจ ำนวนเงินท่ีผูเ้ช่ำขำด

อยู่นั้นแทนผูเ้ช่ำไปก่อน ทั้งนี ้ผูเ้ช่ำจะช ำระจ ำนวนเงินดังกล่ำวคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำพรอ้มดอกเบีย้ และ

ตน้ทุนทำงกำรเงินของผูใ้หเ้ช่ำตำมท่ีจะไดต้กลงกัน อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนเงินท่ีผูใ้หเ้ช่ำตกลงส ำรองจ่ำย

ออกไปก่อนนัน้จะขึน้อยู่กับควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินทุนของผูใ้หเ้ช่ำในขณะนัน้ ๆ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะ

ใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุและสมเหตสุมผลในกำรจดัหำเงินทุนดงักล่ำว  

2. อำคำรท่ีเช่ำไดร้บัควำมเสียหำยทัง้หมดหรืออย่ำงมีนยัส ำคญั 

ในกรณี ท่ีอำคำร ท่ี เช่ำได้รับควำมเสียหำยทั้ งหมดหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญไม่ ว่ำด้วยเหตุใด ๆ  จน 
ผูเ้ช่ำไม่อำจหำประโยชนห์รือใชอ้ำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำฉบบันีต้่อไปได ้  

1. ในกรณีท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงจะสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่  คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกัน
ด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลใด ๆ หรือขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้มำใหม่  

2. หำกผู้เช่ำให้ผู้ให้เช่ำเป็นผู้ด  ำเนินกำรสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่ และมีกำรส่งมอบค่ำสินไหมทดแทน
พืน้ฐำนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ ผูเ้ช่ำจะส่งมอบเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนทั้งหมดท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกบริษัท
ประกันภยัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งดงักล่ำวตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ี
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เช่ำตำมท่ีเกิดขึน้จริง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนไดร้บัล่ำชำ้ หรือค่ำก่อสรำ้งหรือ
ค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่มีจ ำนวนเกินกว่ำเงินค่ำ
สินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บั ผูเ้ช่ำจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสดุในกำรใชเ้งินทุนของตน และ/
หรือ จดัหำเงินทนุเพื่อช ำระค่ำก่อสรำ้ง หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ดี ผู้เช่ำอำจรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำส ำรองจ่ำยเงินค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่ ใน
ส่วนท่ีเกินกว่ำจ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกบริษัทประกันภยัหรือจ ำนวนเงิน
ท่ีผู้เช่ำขำดอยู่นั้นแทนผู้เช่ำไปก่อน ทั้งนี ้ ผู้เช่ำจะช ำระจ ำนวนเงินดังกล่ำวคื นให้แก่ผู้ให้เช่ำพรอ้ม
ดอกเบีย้และตน้ทุนทำงกำรเงินของผูใ้หเ้ช่ำตำมท่ีจะไดต้กลงกัน อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนเงินท่ีผูใ้หเ้ช่ำตกลง
รบัภำระจะขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงินทุนของผูใ้หเ้ช่ำในขณะนัน้ ๆ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สดุและสมเหตสุมผลในกำรจดัหำเงินทุนดงักล่ำว  

3. เมื่อกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่แลว้เสร็จ คู่สญัญำตกลงจะจัดใหม้ีกำรท ำสญัญำเช่ำอำคำรขึน้ใหม่ 
(โดยใหม้ีขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่นเดียวกับสญัญำฉบบันี)้ โดยเริ่มนับอำยุระยะเวลำกำรเช่ำท่ี
เหลืออยู่ต่อไปทันทีท่ีกำรก่อสรำ้งดังกล่ำวแล้วเสร็จ โดยระยะเวลำกำรเช่ำของอำคำรท่ีสรำ้งขึน้ใหม่
ดงักล่ำวจะสิน้สดุในวันเดียวกันกับวันสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ แต่ทัง้นีผู้เ้ช่ำจะไม่มีภำระหนำ้ท่ีในกำร
ช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบัใหม่อีกแต่อย่ำงใด เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น  

4. คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันไปจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำส ำหรับอำคำรท่ีเช่ำท่ีก่อสรำ้งขึน้ใหม่นี ้ณ 
ส ำนักงำนท่ีดินหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในวนัและเวลำตำมท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกัน ทัง้นี ้
คู่สญัญำตกลงว่ำกำรจดทะเบียนจะตอ้งมีขึน้ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีก่อสรำ้ง
แลว้เสรจ็  

5. ในกรณีท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันท่ีจะไม่ก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้มำใหม่ หรือ ในกรณีท่ี
คู่สญัญำไม่สำมำรถบรรลขุอ้ตกลงรว่มกันว่ำจะด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้มำใหม่หรือไม่ ใหถื้อ
เป็นกรณีท่ีจะไม่มีกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเช่ำขึน้ใหม่ และสญัญำเช่ำเป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้โดย
พิจำรณำแยกเป็นหลงั ๆ ไป โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งคืนค่ำเช่ำท่ีรบัมำ ในกำรนี ้คู่สญัญำตกลงแบ่งค่ำสินไหม
ทดแทนพืน้ฐำนท่ีไดร้บัมำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำตำมสตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำ 

อย่ำงไรก็ดี ก่อนกำรใชส้ิทธิใด ๆ ขำ้งตน้ของผูเ้ช่ำ ผูเ้ช่ำสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสตแ์ละประกำศท่ี
เก่ียวขอ้ง 

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำและกำร
ใหเ้ช่ำช่วง 

 1. ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำยินยอมใหผู้เ้ช่ำโอนสิทธิและหนำ้ท่ีในกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำ
นีไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ได ้ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใต้
สัญญำเช่ำนีไ้ปเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงินใด ๆ โดยผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบ
ล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในกำรนี ้กำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำนีจ้ะตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิ
และหนำ้ท่ีใด ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำฉบบันีแ้ละตอ้งไม่ผกูพนัเกินระยะเวลำกำรเช่ำ 

2. ผูใ้หเ้ช่ำยินยอมใหผู้เ้ช่ำน ำอำคำรท่ีเช่ำออกใหบ้คุคลภำยนอกเช่ำช่วง ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดร้บัอนุญำตจำกผูใ้หเ้ช่ำก่อน ทัง้นี ้ภำยใตเ้งื่อนไขว่ำกำรใหเ้ช่ำช่วงนัน้ตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงคก์ำรหำ
ประโยชน์ของผู้เช่ำและไม่เป็นกำรให้เช่ำช่วงแก่ผู้เช่ำพื ้นท่ีท่ีประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบ
เรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
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อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำกำรใหเ้ช่ำช่วงหรือขอ้ก ำหนดในกำรต่ออำยสุญัญำจะตอ้งไม่เกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำ 
ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดมีควำมประสงคจ์ะขอต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำกำร
เช่ำ เมื่อไดร้บักำรแจง้จำกผูเ้ช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำอำจเขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ส  ำหรบั
ระยะเวลำท่ีเกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำในวนัเดียวกันกบัวนัท่ีมีกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบั
ดงักล่ำวกบัผูเ้ช่ำ โดยขึน้อยู่กบัควำมตกลงของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะใช้ควำมพยำยำมและจะไม่
ปฏิเสธกำรเขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวกบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง
กบัอำคำรท่ี
เช่ำ 

 1. ผูเ้ช่ำตกลงจะรบัผิดชอบค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
จะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และค่ำธรรมเนียมหรือภำษีอื่นใดท่ีทำงรำชกำรอำจก ำหนดเพิ่มเติมหรือใชบ้งัคบัท่ี
เก่ียวเน่ืองกับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง และ/หรือ รำยได้หรือกำรใช้ประโยชน์ครอบครองจำกอำคำรท่ีเช่ำ
นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำเป็นตน้ไป 

2. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดช้ ำระค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่
ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/หรือ ภำษีอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระขำ้งตน้ โดยไดช้ ำระแทนผูเ้ช่ำไป
ก่อน ผูเ้ช่ำตกลงช ำระคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำท่ีไดช้ ำระไปก่อนจนครบถ้วนภำยใน 5 (หำ้) วนัท ำกำรนับตัง้แต่วันท่ี
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 1. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระค่ำใชจ้่ำยท่ีเจำ้พนักงำนท่ีดินเรียกเก็บในวนัจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ข) ค่ำอำกรแสตมป์ส ำหรบัสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ค) ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หเ้ช่ำจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ง) ค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลของผูใ้หเ้ช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบ 

2. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงรบัผิดชอบช ำระค่ำใชจ้่ำยอนัเก่ียวกบักำรโอนมิเตอรน์ ำ้ และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ จำกผูใ้หเ้ช่ำมำยงัผูเ้ช่ำ 

3. ผู้ให้เช่ำตกลงรับผิดชอบในภำระหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำ และภำระผูกพันใด ๆ ท่ีเก่ียวกับห รือ
เก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรกัษำอำคำรท่ีเช่ำ ท่ีเกิดขึน้และยังคงค้ำงช ำระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 
นอกจำกนี้ ผู้เช่ำตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในภำระหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท ค่ำ
บ ำรุงรกัษำ และภำระผูกพันใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรบ ำรุงรักษำอำคำรท่ีเช่ำ ท่ีเกิดขึน้ตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้เพื่อใหอ้ำคำรท่ีเช่ำอยู่ในสภำพท่ีดี หรือเหมำะสมแก่กำรใช้
งำนตำมวตัถปุระสงคด์งัที่ระบไุวใ้นสญัญำนี ้แต่ไม่รวมถึงกำรซ่อมแซมในส่วนของโครงสรำ้งหลกัของอำคำรท่ี
เช่ำซึ่งเสื่อมสภำพอนัเกิดจำกกำรใชง้ำนตำมปกติ   

4. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดได้รบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดท่ีตนไม่พึงได้รบั คู่สัญญำฝ่ำยท่ีได้รับเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวจะน ำส่งเงินหรือประโยชนต์อบแทนดงักล่ำวคืนใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงโดยไม่
ชกัชำ้ 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหตผุิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 
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(ก) เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในสญัญำฉบบันี ้ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ส  ำหรบัในระยะเวลำใด ๆ ก่อน
หรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) สญัญำนี ้สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน และ/หรือ สญัญำตกลง
กระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สญัญำเขำ้ลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ 
สัญญำเขำ้ลงทุน และไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำ
ผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำโอนสิทธิ และหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำ หรือจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำ ภำยใน
ระยะเวลำกำรเช่ำ อนัฝ่ำฝืนต่อขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมที่อำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำนีถ้กูยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำอนั
เป็นเหตใุหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำ
ฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรืออยู่ในขัน้ตอนกำรเลิกบริษัท 
กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำ 

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน หรือผิดค ำ
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญำนี้ หรือสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์และ/หรือ (ข) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูใ้ห้
เช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย 

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน ผูเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูเ้ช่ำไม่
อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำฉบบันีไ้ดด้้วยเหตุผิดนัดดงักล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญำนี ้และ/หรือ สัญญำเข้ำลงทุน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญำฉบบันีไ้ดอ้ีกต่อไป ผู้
เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ด ้โดยไม่ตดัสิทธิผูเ้ช่ำท่ีจะเรียกค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำขำดประโยชนจ์ำก
กำรท่ีผูเ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์อำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลือ จำกผูใ้หเ้ช่ำอนัเกิดจำก
กำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ตำม
สตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำ 
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(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (ง) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้ำท่ีตำม
สญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกกำรท่ีมีเหตผุิดนดัดงักล่ำว และ/หรือ บอกเลิก
สญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที  

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ตำม
สูตรค ำนวณในข้อ 1 (ก) ข้ำงต้น นอกจำกนี ้ผู้ให้เช่ำตกลงชดใช้ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรท่ีผู้เช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์อำคำรท่ีเช่ำได้ตำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลือ ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่ำในกำร
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้

(ค) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
อำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป และผูเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะอำคำรท่ีเช่ำท่ีไดร้ับควำม
เสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูใ้หเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตุผิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
ฉบบันี ้หรือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่
อำจบอกเลิกสัญญำเช่ำฉบับนีไ้ดด้้วยเหตุผิดนัดดังกล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิดจำกผู้เช่ำจงใจฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรงต่ออำคำรท่ีเช่ำภำยใต้
สญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
และไม่ตดัสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมีเหตุ
ผิดนดัเกิดขึน้นัน้  

(ข) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
อำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลัง ๆ ไป ทั้งนี ้ ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะอำคำรท่ีเช่ำท่ีได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 1. เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ  

2. คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำ 

3. มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่งของหน่วยงำนของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำหรือผูเ้ช่ำ 

4. ในกรณีท่ีเนือ้ท่ีทัง้หมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัของอำคำรท่ีเช่ำหลงัใดตกอยู่ภำยใตเ้ขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตส ำรวจเพื่อกำรเวนคืนตำมประกำศหรือกฎหมำยอนัเก่ียวกับกำรเวนคืนหรือกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่งท ำใหผู้้
เช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำหลงันั้นไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี ้โดยท่ีผูเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำ
สญัญำฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเฉพำะส่วนท่ีไดร้บัผลกระทบหรือไม่ 

5. เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใชส้ิทธิบอกเลิกสัญญำในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตำมท่ีระบุไว้ในหัวขอ้สิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั 

6. เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีไม่มีกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง และ/หรือ ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินท่ีเช่ำช่วง และ/หรือ กำร
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เช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ ไม่มีกำรช ำระรำคำซือ้ขำยทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำม
สญัญำนี ้หรือสญัญำเขำ้ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) 

7. ในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เมื่อผูเ้ช่ำใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำ ในกรณีท่ีอำคำรท่ี
เช่ำไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือกำรประกอบกิจกำรของอำคำรท่ีเช่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น ไม่มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีอำคำรท่ีเช่ำในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในขอ้ 2 (จ) ของหัวข้ออำคำรท่ีเช่ำเสียหำยหรือถูกท ำลำย ให้ถือว่ำ
สญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลงเมื่อผูเ้ช่ำไดส้่งมอบเงินค่ำสินไหมทดแทนพืน้ฐำนท่ีไดร้บัจำกกำรประกันภยัอำคำรท่ี
เช่ำในฐำนะผู้เอำประกันภัยร่วมในส่วนท่ีเป็นของผู้ให้เช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไว้ โดยท่ี
คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำหรือเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่น
ใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได ้โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำคงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้เวน้แต่
คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. ขอ้ 2. หรือขอ้ 3. ของหัวขอ้กำรสิน้สุดของสัญญำ ใหถื้อว่ำ
สญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ หรือ
เงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง และผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ
คงเหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น   

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 4. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ คู่สญัญำต่ำงไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยซึ่งกนัและกนั คู่สญัญำตกลงแบ่งผลประโยชนห์รือค่ำตอบแทนใด ๆ ท่ีไดร้บัจำกหน่วยงำนรำชกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจำกกำรเวนคืนดงักล่ำวในส่วนของอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำตำมสตูรค ำนวณท่ีระบุในสญัญำ
เช่ำ 

4. ในกรณีท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีมีเหตผุิดนัดตำมท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้สิทธิของ
คู่สญัญำเมื่อเกิดเหตผุิดนดั คู่สญัญำฝ่ำยนัน้มีสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ดงักล่ำว 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6. ของหวัขอ้กำรสิน้สดุของสญัญำ ใหถื้อว่ำสญัญำฉบบันีส้ิน้สุด
ลงโดยคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงได้ 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 7. ของหัวข้อกำรสิน้สุดของสัญญำ ผู้เช่ำไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ต่อผูใ้หเ้ช่ำ เวน้แต่เหตุดงักล่ำวเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำง
รำ้ยแรงของผูใ้หเ้ช่ำ 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

 1. เมื่อสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำร
ท่ีเช่ำคืนตำมสภำพท่ีมีกำรใชป้ระโยชนต์ำมปกติของอำคำรท่ีเช่ำซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลำนัน้ พรอ้มกบัส่วนควบและ
อุปกรณท่ี์ติดตรงึตรำกับอำคำรท่ีเช่ำท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำ (เวน้แต่สงัหำริมทรพัยต์ำมท่ีได้
ระบใุนขอ้ถดัไป) ซึ่งผูเ้ช่ำไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรดแูลรกัษำทรพัยส์ินดงักล่ำวดุจวิญญชูนรกัษำทรพัยข์อง
ตนเอง เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับอำคำรท่ีเช่ำไดเ้น่ืองจำกเหตุ
สุดวิสัย หรือกำรเสื่อมสภำพของทรัพย์สินนั้น ๆ อันเกิดจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรืออำยุกำรใช้งำนของ
ทรพัยส์ินนัน้ หรือเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและผู้ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง 
ใชส้ิทธิตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงดงักล่ำว ในกำรใหร้ือ้ถอนอำคำรท่ีเช่ำ 

กรณีท่ีเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและผูใ้หเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน และสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง ใชส้ิทธิ
ตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ผูเ้ช่ำจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอนดงักล่ำว 
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นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ รวมถึงเงิน
ประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ี
ไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป) หรือผูใ้หเ้ช่ำ (ภำยใตค้วำมยินยอมของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีนัน้ ๆ) 
แลว้แต่กรณี 

2. ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิในกำรขอซือ้และรับโอนสังหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์จำกผูเ้ช่ำ เวน้แต่กรณีท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งด ำเนินกำรซือ้และ
รบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ตำมรำยกำรทรพัยส์ินของผูเ้ช่ำจำกผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ห้
เช่ำใชส้ิทธิหรือมีหนำ้ท่ีดงักล่ำว ผูเ้ช่ำจะส่งมอบสงัหำริมทรพัยด์งักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ ณ 
วันท่ีสัญญำฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยใหร้ำคำค่ำตอบแทนสังหำริมทรพัยด์ังกล่ำวเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด หำก
สงัหำริมทรพัยใ์ดไม่มีมลูค่ำตลำดใหใ้ชม้ลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ 

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดใ้ชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) และ ขอ้ 1 (ข) ของหวัขอ้สิทธิของคู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตผุิดนดัแลว้ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นอำคำรท่ีเช่ำจนกว่ำผูเ้ช่ำจะไดร้บัช ำระค่ำเสียหำย ค่ำเช่ำ
อำคำรท่ีเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำแลว้เสรจ็  

4. ในระหว่ำงเวลำ 6 (หก) เดือนหลังจำกสัญญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผูเ้ช่ำจะให้ค วำม
ช่วยเหลือตำมค ำรอ้งขอท่ีสมเหตุสมผลจำกผูใ้หเ้ช่ำในกำรด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำ ณ วันท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลง เขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง  

5. ในวนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญัญำตกลงกนั ดงันี ้ 

5.1 ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกับผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็นเหตุใหผู้ใ้ห้
เช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวได ้หำกผูเ้ ช่ำไดร้บัช ำระค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ ภำยหลงัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำร 
ผูเ้ช่ำจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดงักล่ำวทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี
ไดร้บัเงินดงักล่ำว 

5.2 หำกผู้เช่ำพืน้ท่ีรำยใดไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวกับผู้ให้เช่ำอีกต่อไป ผู้เช่ำจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ประกันกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีผูเ้ช่ำไดท้ ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำย
นัน้ ๆ 

6. ผู้เช่ำจะทยอยน ำส่งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ และเงินอื่นใดท่ีผู้เช่ ำได้รับล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ีตำม
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรก่อนหรือในวันสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำร
ทยอยส่งมอบเงินดงักล่ำวตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ และจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 
30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ หรือเวลำอื่นใดตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนั  

7. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดร้ับค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำรภำยหลงัจำกวนัท่ีสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลง ผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้เช่ำได้รับมำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ี ทั้งนี ้ผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว (เวน้แต่กรณีท่ีสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำร
ท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยะหน่ึงเป็นฝ่ำยผิด คู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว) 
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บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 

คู่สญัญำตกลงใหบ้นัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำท่ีดินท่ี
เช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำ เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.8) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร ส าหรับโครงการเทพารักษ ์กม.21  
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำ : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“WHAVH”) 

อำคำรท่ี
เช่ำ 

: อำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 จ ำนวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร J1  และ I2) ซึ่งตัง้อยู่ท่ี
ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 30,311.00 ตำรำง
เมตร 
ทัง้นี ้อำคำรท่ีเช่ำตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงซึ่งมีรำยละเอียดของเจำ้ของที่ดินท่ีเช่ำช่วง และสญัญำเช่ำท่ีดิน ตำมที่
อธิบำยใน รำ่งสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ขำ้งตน้  
 

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

 ผูใ้หเ้ช่ำตกลงใหผู้เ้ช่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำ (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนภำยในวันท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2594 (“ระยะเวลา
การเช่า”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำ 

 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 60 
(หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ท่ีเจ็ด  และเป็นวัน
เดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน ส  ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  
หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) 

ค่ำเช่ำ : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ี
เช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย รวมประมำณ [•] ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้นอกจำกค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรกแลว้ กองทรัสตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงท่ีดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งรวมเป็นจ ำนวน 96,917,214 บำท 

 
 

1อาคาร J ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลือ่นยา้ยอาคาร ทัง้นี ้WHA จะ
ด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้กก่องทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 (กองทรสัต ์WHART คาด
ว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
2 อาคาร I อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้นี ้คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566) 
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โดยค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปี ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยขำ้งตน้ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี ้ค่ำเช่ำช่วงท่ีดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัไดต้ำมท่ี
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำช่วงที่ดินจ ำนวนแรก ค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำยดังกล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลักท่ีกองทรสัตจ์ะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวมไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท 

วตัถปุระสง
คใ์น 
กำรเช่ำ 

 ผูเ้ช่ำตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกทรพัยส์ินท่ีเช่ำในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบอื่นใด
อันสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องผูเ้ช่ำ เวน้แต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทั้งนี ้ตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ 

: เงื่อนไขเหมือนกบัร่ำงสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “สิทธิและหนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ” 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำรท่ีเช่ำในสภำพเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์หเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำ โดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำไดส้่งมอบกำรครอบครองอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใน
วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ 

2. ในวันท่ีท ำสัญญำฉบับนี ้ผู้ให้เช่ำจะลงนำมและด ำเนินกำรให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องลงนำมในสัญญำอื่นใดท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรับโครงกำร
เทพำรักษ์ กม.21 (“สัญญาเช่าช่วงที่ดิน”) บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรับโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21 ท่ีเขำ้ท ำกบับริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั  (“บันทกึข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีดิ่น”) 
สัญญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส  ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 (“สัญญาซื้อขายงาน

ระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ”์) และสญัญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 (“สัญญา

ตกลงกระท าการ”) 

3. นับตั้งแต่วันท่ีท ำสัญญำฉบับนีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะไม่โอนสิทธิ และ 
หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูอ้ื่น และ/หรือ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อ
ภำระผูกพนัใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์ักษรจำกผูเ้ช่ำ โดย
บคุคลภำยนอกผูร้บัโอนสิทธิ และ หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน และ/หรือ ผูร้บัโอนกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีเช่ำจำก
ผูใ้หเ้ช่ำดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับผูเ้ช่ำเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภำยใต้บังคับของสิทธิและ
หนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน และ/หรือ สญัญำฉบบันีท้กุประกำร  

4. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ัญญำเช่ำและสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ 
สญัญำอื่นใดเก่ียวกบัอำคำรท่ีเช่ำ (ถำ้มี) ท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีอยู่กบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีทุกรำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำตกลงรบัโอน
สิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวโดยกำรท ำสัญญำแปลงหนี้ใหม่  (Novation Agreement) และผู้ให้เช่ำตกลง
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีทุกรำยเขำ้ท ำสญัญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) ดงักล่ำว และ
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำกับผูเ้ช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด (ถำ้ระยะเวลำกำรเช่ำ
กับผู้เช่ำรำยนั้นมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำกว่ำ 3 ปีขึน้ไป) ให้แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำ 4 (สี่) เดือน 
นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำหรือผูใ้หเ้ช่ำตำมที่คู่สญัญำ
ก ำหนด 
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ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำแปลง
หนีใ้หม่ (Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัผูเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็น
เหตุใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวได ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงท่ีจะ
ติดตำมและรวบรวมรับช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ (รวมเรียกว่ำ “ค่าเช่าและค่าบริการ”) ส  ำหรับ
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบับเดิม 
และจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันท่ีไดร้บัเงิน
ดงักล่ำว นอกจำกนี ้ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งหนังสือแจง้กำรโอนสิทธิเรียกรอ้งไปยงัผูเ้ช่ำ
พืน้ท่ีท่ีมิได้ให้ควำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสัญญำแปลงหนีใ้หม่ 
(Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อโอนสิทธิเรียกรอ้งในค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรับ
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีสญัญำเช่ำระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี
ไว้อยู่ก่อนแล้ว ผู้ให้เช่ำจะด ำเนินกำรให้ผู้เช่ำพืน้ท่ียกเลิกกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว และ/หรือ 
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนต่อพนกังำนเจำ้หน้ำท่ี ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ 

5. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ฉบบัเดิมภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน
ระยะเวลำ 7 (เจ็ด) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ี
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  

6.  ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนมิเตอรน์ ำ้และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรแจกจ่ำยน ำ้ประปำและไฟฟ้ำในอำคำรท่ีเช่ำ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และใหค้วำมยินยอมท่ีจ ำเป็น รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรโอนมิเตอรด์งักล่ำว
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำไดโ้ดยเรว็ 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ทรพัยส์ิน 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวข้อ “เงื่อนไข และ
ขอ้ก ำหนดในกำรเช่ำทรพัยส์ิน และกำรช ำระรำคำ” 

อำคำรท่ี
เช่ำเสียหำย
หรือถกู
ท ำลำย 

 เงื่อนไขเหมือนกับรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “อำคำรท่ีเช่ำเสียหำย
หรือถกูท ำลำย” 

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำและกำร
ใหเ้ช่ำช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ
และกำรใหเ้ช่ำช่วง” 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ภำษีอำกรที่เก่ียวเนื่อง
กบัทรพัยส์ินท่ีเช่ำ” 
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กบัอำคำรท่ี
เช่ำ 
ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำย” 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหต ุผิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

(ก) เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในสญัญำฉบับนี ้ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ขอ้ตกลงที่ระบไุวใ้นสญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์(ส ำหรบัในระยะเวลำใด ๆ ก่อนหรือ
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว) สัญญำนี ้สัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน และ/หรือ สัญญำตกลง
กระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองท่ีใหไ้วใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ 
สัญญำเขำ้ลงทุน และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสญัญำดังกล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำ
ผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำโอนสิทธิ และหน้ำท่ีตำมสัญญำเช่ำท่ีดินในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอำคำรท่ีเช่ำ หรือ
จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผูกพันใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำ ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ  อันฝ่ำฝืนต่อ
ขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมที่อำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำนีถ้กูยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำอนั
เป็นเหตใุหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำ
ฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนัดตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิกบริษัท 
กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำ  

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน หรือผิดค ำ
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญำนี้ หรือสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ ใน
สญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์และ/หรือ (ข) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูใ้ห้
เช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ 

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “สิทธิของคู่สญัญำเมื่อ
เกิดเหตผุิดนดั” 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวข้อ “กำรสิน้สุดของ
สญัญำ” 
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ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ผลของกำรสิน้สดุของ
สญัญำ” 

ผล
ภำยหลงั
จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

 1. เมื่อสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่ำดว้ยเหตใุด ๆ ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำรท่ี
เช่ำคืนตำมสภำพท่ีมีกำรใชป้ระโยชนต์ำมปกติของอำคำรท่ีเช่ำซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลำนัน้ พรอ้มกับส่วนควบและ
อุปกรณท่ี์ติดตรงึตรำกับอำคำรท่ีเช่ำท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำ (เวน้แต่สงัหำริมทรพัยต์ำมท่ีได้
ระบใุนขอ้ถดัไป) ซึ่งผูเ้ช่ำไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรดแูลรกัษำทรพัยส์ินดงักล่ำวดุจวิญญูชนรกัษำทรพัยข์อง
ตนเอง เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตรำกับอำคำรท่ีเช่ำไดเ้น่ืองจำกเหตุ
สุดวิสัย หรือกำรเสื่อมสภำพของทรัพย์สินนั้น ๆ อันเกิดจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรืออำยุกำรใช้งำนของ
ทรัพย์สินนั้น หรือเจ้ำของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในฐำนะผู้ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดินใช้สิทธิตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน
ดงักล่ำวในกำรใหร้ือ้ถอนอำคำรท่ีเช่ำ 

กรณีท่ีเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วงในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ใชส้ิทธิตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน ผูเ้ช่ำจะ
รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอนดงักล่ำว 

นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ รวมถึงเงิน
ประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ี
ไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป) หรือผูใ้หเ้ช่ำ (ภำยใตค้วำมยินยอมของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีนั้น ๆ) 
แลว้แต่กรณี 

2. ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิในกำรขอซือ้และรบัโอนสังหำริมทรพัย์ท่ีผูเ้ช่ำเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์จำกผูเ้ช่ำ เวน้แต่กรณีท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งด ำเนินกำรซือ้และ
รบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ตำมรำยกำรทรพัยส์ินของผูเ้ช่ำจำกผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ห้
เช่ำใชส้ิทธิหรือมีหนำ้ท่ีดงักล่ำว ผูเ้ช่ำจะส่งมอบสงัหำริมทรพัยด์ังกล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ ณ 
วันท่ีสัญญำฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยใหร้ำคำค่ำตอบแทนสังหำริมทรพัย์ดังกล่ำวเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด หำก
สงัหำริมทรพัยใ์ดไม่มีมลูค่ำตลำดใหใ้ชม้ลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ 

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดใ้ชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) และ ขอ้ 1 (ข) ของหัวขอ้สิทธิของคู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดแลว้ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นอำคำรท่ีเช่ำจนกว่ำผูเ้ช่ำจะไดร้บัช ำระค่ำเสียหำย ค่ำ
เช่ำอำคำรท่ีเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำแลว้เสรจ็  

4. ในระหว่ำงเวลำ 6 (หก) เดือนหลังจำกสัญญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผูเ้ช่ำจะให้ควำม
ช่วยเหลือตำมค ำรอ้งขอท่ีสมเหตุสมผลจำกผูใ้หเ้ช่ำในกำรด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำ ณ วันท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลง เขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง  

5. ในวนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญัญำตกลงกนั ดงันี ้ 

(ก) ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกับผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็นเหตุใหผู้ใ้ห้
เช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวได ้หำกผูเ้ช่ำไดร้บัช ำระค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ ภำยหลังสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร ผู้เช่ำจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เช่ำภำยใน  30 (สำมสิบ) วัน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัเงินดงักล่ำว 
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(ข) หำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป ผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ประกนักำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีผูเ้ช่ำไดท้ ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำย
นัน้ ๆ 

6. ผู้เช่ำจะทยอยน ำส่งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ และเงินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำได้รบัล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ีตำม
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรก่อนหรือในวันสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำร
ทยอยส่งมอบเงินดงักล่ำวตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ และจะด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำ 
30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ หรือเวลำอื่นใดตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนั 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำร
ภำยหลงัจำกวนัท่ีสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลงผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ 30 
(สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว (เวน้แต่กรณีท่ีสญัญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง
เป็นฝ่ำยผิดคู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว)  

บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 คู่สญัญำตกลงใหบ้นัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจำ้ของท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ และ
ผูเ้ช่ำ เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.9) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร ส าหรับโครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 2  
คู่สญัญำ : ผูเ้ช่ำ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กระท ำในนำมของ WHART (“ผูเ้ช่ำ” หรือ “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หเ้ช่ำ : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”) 

อำคำรท่ี
เช่ำ 

: อำคำรคลงัสินคำ้ โรงงำน และส ำนกังำนในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 จ ำนวน 5 หลงั (ไดแ้ก่ 
อำคำร J อำคำร K อำคำร L อำคำร M และ อำคำร N) ซึ่งตั้งอยู่ ท่ีต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมทุรปรำกำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 19,796 ตำรำงเมตร พรอ้มทัง้ป้ำยโครงกำรและป้อมยำม 
ทัง้นี ้อำคำรท่ีเช่ำตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงซึ่งมีรำยละเอียดของผูใ้หเ้ช่ำ สญัญำเช่ำหลกั และสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน
ทอดท่ีหน่ึง ตำมท่ีอธิบำยใน รำ่งสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
ขำ้งตน้ 

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

 ผูใ้หเ้ช่ำตกลงใหผู้เ้ช่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำประมำณ 21 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 
(คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) จนถึงวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 (“ระยะเวลาการเช่า”) 

กำรจด
ทะเบียน
สิทธิกำร
เช่ำ 

 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 60 
(หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์  ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ท่ีเจ็ด  และเป็นวัน
เดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-
ตรำด กม.23 โปรเจค 2 หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) 

ค่ำเช่ำ : มลูค่ำกำรเขำ้ลงทุนรวมในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ซึ่งประกอบดว้ยค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
และรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยจะมีมลูค่ำประมำณ [•] ลำ้นบำท  
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โดยค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน 
และภำษีธุรกิจเฉพำะหรืออำกรแสตมป์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทั้งนี ้ค่ำเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำและรำคำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยดังกล่ำวอำจมีกำรปรับได้ตำมท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
เห็นสมควร อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำและรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวเมื่อรวมกับรำคำทรพัยส์ินท่ีซือ้
ขำย และค่ำเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ ส  ำหรบัทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปดทัง้หมด จะมีมลูค่ำรวม
ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท 

วตัถปุระสง
คใ์น 
กำรเช่ำ 

 ผูเ้ช่ำตกลงว่ำจะเขำ้ครอบครอง ใช ้หรือหำประโยชน ์จำกอำคำรท่ีเช่ำในรูปแบบของกำรใหเ้ช่ำหรือรูปแบบอื่นใดอนั
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่ำ เวน้แต่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไดต้กลงเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย 
ควำมสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ 

: เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “สิทธิและหนำ้ท่ีของผู้
เช่ำ” 

สิทธิและ
หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หเ้ช่ำ 

 1. ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำรท่ีเช่ำในสภำพเหมำะแก่กำรใชป้ระโยชนใ์หเ้ป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ำโดยคู่สญัญำตกลงใหถื้อว่ำผูใ้หเ้ช่ำไดส้่งมอบกำรครอบครองอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใน
วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ 

2. ในวันท่ีท ำสัญญำฉบับนี ้ผู้ให้เช่ำจะลงนำมและด ำเนินกำรให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องลงนำมในสัญญำอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไว ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรเคพี
เอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (“สัญญาเช่าช่วงทีดิ่น”) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดิน ส  ำหรบั
โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ท่ีเขำ้ท ำกบั บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 
กรณ์ทิพย ์และ เคพีเอ็น แลนด ์(“บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงที่ดิน”) สัญญำซือ้ขำยงำนระบบ 
เครื่องมือ และอุปกรณ ์ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (“สัญญาซือ้ขายงานระบบ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ”์) และสญัญำตกลงกระท ำกำร ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปร
เจค 2 (“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

3. นับตั้งแต่วันท่ีท ำสัญญำฉบับนีแ้ละตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี ้ผูใ้หเ้ช่ำจะไม่โอนสิทธิและ
หนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูอ้ื่น และ/หรือ จ ำหน่ำย จ่ำย 
โอน หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก
ผู้เช่ำ โดยบุคคลภำยนอกผู้ร ับโอนสิทธิและหน้ำท่ีตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง และ/หรือ ผู้ร ับโอน
กรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณอ์ักษรกับผูเ้ช่ำเพ่ือยินยอมผูกพันและอยู่
ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง และ/หรือ สญัญำฉบบั
นีท้กุประกำร  

4. ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ีเช่ำ และ/หรือ 
สญัญำอื่นใดเก่ียวกับอำคำรท่ีเช่ำ (ถำ้มี) ท่ีผูใ้หเ้ช่ำมีอยู่กับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีทกุรำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำตกลงรบัโอน
สิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวโดยกำรท ำสญัญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) และผูใ้หเ้ช่ำตกลงด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ เพื่อใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีทุกรำยเขำ้ท ำสญัญำแปลงหนีใ้หม่ (Novation Agreement) ดงักล่ำว และจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำกบัผูเ้ช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด (ถำ้ระยะเวลำกำรเช่ำกับผูเ้ช่ำรำย
นั้นมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำกว่ำ 3 ปีขึน้ไป) ใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 4 (สี่) เดือน นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำหรือผูใ้หเ้ช่ำตำมท่ีคู่สญัญำก ำหนด 
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ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำแปลง
หนีใ้หม่ (Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อเขำ้เป็นคู่สญัญำกับผูเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็น
เหตุใหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวได ้ผูใ้หเ้ช่ำตกลงท่ีจะ
ติดตำมและรวบรวมรับช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ (รวมเรียกว่ำ “ค่าเช่าและค่าบริการ”) ส  ำหรับ
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ จำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรฉบบัเดิม 
และจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับเงิน
ดังกล่ำว นอกจำกนี ้ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำจะส่งหนังสือแจ้งกำรโอนสิทธิเรียกรอ้งไปยัง 
ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำแปลงหนีใ้หม่ 
(Novation Agreement) ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เพื่อโอนสิทธิเรียกรอ้งในค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบั
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีสญัญำเช่ำระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำต่อพนักงำนเจำ้หนำ้ท่ี
ไว้อยู่ก่อนแล้ว ผู้ให้เช่ำจะด ำเนินกำรให้ผู้เช่ำพื ้นท่ียกเลิกกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว และ/หรือ 
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนต่อพนักงำนเจำ้หน้ำท่ี ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำฉบบันี ้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ 

5. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ฉบบัเดิมภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน
ระยะเวลำ 7 (เจ็ด) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ี
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  

6.  ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโอนมิเตอรน์ ำ้และมิเตอรไ์ฟฟ้ำ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรแจกจ่ำยน ำ้ประปำและไฟฟ้ำในอำคำรท่ีเช่ำ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ และใหค้วำมยินยอมท่ีจ ำเป็น รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรโอนมิเตอรด์งักล่ำว
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำไดโ้ดยเรว็ 

เงื่อนไข 
และ
ขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำ
ทรพัยส์ิน 
และกำร
ช ำระรำคำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “เงื่อนไข และขอ้ก ำหนด
ในกำรเช่ำทรพัยส์ิน และกำรช ำระรำคำ” 

อำคำรท่ี
เช่ำเสียหำย
หรือถกู
ท ำลำย 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “อำคำรท่ีเช่ำเสียหำยหรือ
ถกูท ำลำย” 

กำรโอน
สิทธิกำร
เช่ำและกำร
ใหเ้ช่ำช่วง 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรโอนสิทธิกำรเช่ำและ
กำรใหเ้ช่ำช่วง” 

ภำษีอำกรที่
เก่ียวเนื่อง

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ภำษีอำกรที่เก่ียวเนื่อง
กบัทรพัยส์ินท่ีเช่ำ” 
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กบั
ทรพัยส์ินท่ี
เช่ำ 
ค่ำธรรมเนี
ยมและ
ค่ำใชจ้่ำย 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสัญญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหัวขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำย” 

เหตผุิดนดั  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีระบใุนกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ใหถื้อเป็นเหตผุิดนดั 

1. เหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

(ก) เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในสญัญำฉบับนี ้ ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำซือ้ขำยงำนระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ส  ำหรบัในระยะเวลำใด ๆ ก่อน
หรือในวนัโอนกรรมสิทธิ์ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) สญัญำนี ้สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน และ/หรือ สญัญำตกลง
กระท ำกำร (รวมเรียกสญัญำอื่นว่ำ “สัญญาเข้าลงทุน”) หรือผิดค ำรบัรองที่ใหไ้วใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ 
สัญญำเขำ้ลงทุน และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำ
ผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำฉบบันี ้เวน้แต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำฉบบัดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับอำคำรท่ี
เช่ำ หรือจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บนอำคำรท่ีเช่ำภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ อนัฝ่ำฝืน
ต่อขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ค) ในกรณีใด ๆ ก็ตำมที่อำคำรท่ีเช่ำตำมสญัญำนีถ้กูยึดตำมค ำสั่งศำลโดยเกิดจำกควำมผิดของผูใ้หเ้ช่ำอนั
เป็นเหตใุหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญำ
ฉบบันี ้ใหถื้อว่ำเป็นเหตผุิดนดัตำมสญัญำนีท้นัที 

(ง) ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิกบริษัท 
กำรช ำระบญัชี หรือศำลมีค ำสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูใ้หเ้ช่ำ  

2. เหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้หรือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน หรือผิดค ำ
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญำนี้ หรือสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหถื้อว่ำผูเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเกิดจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ ำไม่ปฏิบัติ
ตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญำฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมำจำก (ก) ผูใ้หเ้ช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ และ/หรือ (ข) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูใ้ห้
เช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ 

สิทธิของ
คู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุ
ผิดนดั 

 1. สิทธิของผูเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูใ้หเ้ช่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิได้เป็น
ผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ฉบบันี ้และ/หรือ สญัญำเขำ้ลงทุน ผูเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูเ้ช่ำไม่
อำจบอกเลิกสญัญำเช่ำฉบับนีไ้ดด้ว้ยเหตุผิดนัดดังกล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำ และ/หรือ 
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บริษัทในกลุ่มของผูใ้หเ้ช่ำ จงใจฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และ/หรือ สญัญำ
เขำ้ลงทนุ อนัเป็นเหตใุหผู้เ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกอำคำรท่ีเช่ำตำมเจตนำรมณแ์ละวตัถปุระสงค์
ของสัญญำฉบับนีไ้ด้อีกต่อไป ผู้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำฉบับนีไ้ด้ โดยไม่ตัดสิทธิผู้เช่ำท่ีจะเรี ยก
ค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนอ์ำคำรท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำ
กำรเช่ำท่ีเหลือ จำกผูใ้หเ้ช่ำอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้  

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ตำม
สตูรค ำนวณท่ีระบใุนสญัญำเช่ำ 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 (ข) ถึง (ง) ของหวัขอ้เหตผุิดนดั และเหตกุำรณด์งักล่ำวมิได้
เป็นผลจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหนำ้ท่ีตำม
สญัญำฉบบันี ้ผูเ้ช่ำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำจำกกำรท่ีมีเหตผุิดนดัดงักล่ำว และ/หรือ บอกเลิก
สญัญำฉบบันีไ้ดท้นัที  

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำบอกเลิกสญัญำฉบบันีต้ำมท่ีระบุขำ้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำอำคำรท่ีเช่ำ ตำม
สูตรค ำนวณในข้อ 1 (ก) ข้ำงต้น นอกจำกนี ้ผู้ให้เช่ำตกลงชดใช้ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรท่ีผู้เช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์อำคำรท่ีเช่ำได้ตำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลือ ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่ำในกำร
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้

(ค) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
อำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลงั ๆ ไป และผูเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะอำคำรท่ีเช่ำท่ีไดร้บัควำม
เสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูใ้หเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

2. สิทธิของผูใ้หเ้ช่ำเมื่อเกิดเหตผุิดนดัโดยผูเ้ช่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุผิดนัด และเหตุกำรณด์งักล่ำวมิไดเ้ป็นผล
จำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีผิดพลำด หรือปฏิบตัิบกพรอ่งต่อหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
ฉบบันี ้หรือสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่ำอำจเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำจำกเหตุดงักล่ำว โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่
อำจบอกเลิกสัญญำเช่ำฉบับนีไ้ดด้้วยเหตุผิดนัดดังกล่ำว เวน้แต่เหตุผิดนัดเกิดจำกผูเ้ช่ำจงใจฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญำนี ้และมีผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรงต่ออำคำรท่ีเช่ำภำยใต้
สญัญำฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบับนีไ้ดท้ันที โดยผูใ้หเ้ช่ำไม่ตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำใหแ้ก่ผู้
เช่ำ และไม่ตดัสิทธิของผูใ้หเ้ช่ำในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัเกิดจำกกำรท่ีมี
เหตผุิดนดัเกิดขึน้นัน้ 

(ข) ในกำรใชส้ิทธิเรียกค่ำเสียหำยและบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำตกลงใหพ้ิจำรณำควำมเสียหำยของ
อำคำรท่ีเช่ำแยกเป็นหลัง ๆ ไป ทั้งนี ้ ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิพิจำรณำว่ำจะใชส้ิทธิเฉพำะอำคำรท่ีเช่ำท่ีได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรผิดสญัญำของผูเ้ช่ำนัน้หรือไม่ 

กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกบัรำ่งสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “กำรสิน้สดุของสญัญำ” 

ผลของกำร
สิน้สดุของ
สญัญำ 

 เงื่อนไขเหมือนกับร่ำงสญัญำเช่ำอำคำร โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ในหวัขอ้ “ผลของกำรสิน้สดุของ
สญัญำ” 

ผล
ภำยหลงั

 1. เมื่อสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้ ผูเ้ช่ำจะส่งมอบอำคำร
ท่ีเช่ำคืนตำมสภำพท่ีมีกำรใชป้ระโยชนต์ำมปกติของอำคำรท่ีเช่ำซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลำนั้น พรอ้มกับส่วนควบ
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จำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ 

และอปุกรณท่ี์ติดตรงึตรำกบัอำคำรท่ีเช่ำท่ีเป็นหรือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำ (เวน้แต่สงัหำริมทรพัยต์ำมท่ี
ไดร้ะบใุนขอ้ถดัไป) ซึ่งผูเ้ช่ำไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรดแูลรกัษำทรพัยส์ินดงักล่ำวดจุวิญญูชนรกัษำทรพัย์
ของตนเอง เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรงึตรำกับอำคำรท่ีเช่ำไดเ้น่ืองจำก
เหตุสดุวิสยั หรือกำรเสื่อมสภำพของทรพัยส์ินนัน้ ๆ อนัเกิดจำกกำรใชง้ำนตำมปกติหรืออำยุกำรใชง้ำนของ
ทรพัยส์ินนัน้  

นอกจำกนี ้ผูเ้ช่ำจะส่งมอบเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ รวมถึงเงิน
ประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำพืน้ท่ี
ไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป) หรือผูใ้หเ้ช่ำ (ภำยใตค้วำมยินยอมของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีนัน้ ๆ) 
แลว้แต่กรณี 

2. ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิในกำรขอซือ้และรบัโอนสังหำริมทรพัย์ท่ีผูเ้ช่ำเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์จำกผูเ้ช่ำ เวน้แต่กรณีท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำเป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งด ำเนินกำรซือ้และ
รบัโอนสงัหำริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ตำมรำยกำรทรพัยส์ินของผูเ้ช่ำจำกผูเ้ช่ำ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ห้
เช่ำใชส้ิทธิหรือมีหนำ้ท่ีดงักล่ำว ผูเ้ช่ำจะส่งมอบสงัหำริมทรพัยด์ังกล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ ณ 
วันท่ีสัญญำฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยใหร้ำคำค่ำตอบแทนสังหำริมทรพัย์ดังกล่ำวเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด หำก
สงัหำริมทรพัยใ์ดไม่มีมลูค่ำตลำดใหใ้ชม้ลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ีส่งมอบ 

3. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดใ้ชส้ิทธิบอกเลิกสญัญำตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 (ก) และ ขอ้ 1 (ข) ของหวัขอ้สิทธิของคู่สญัญำ
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดแลว้ ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นอำคำรท่ีเช่ำจนกว่ำผูเ้ช่ำจะไดร้บัช ำระค่ำเสียหำย ค่ำ
เช่ำอำคำรท่ีเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำแลว้เสรจ็  

4. ในระหว่ำงเวลำ 6 (หก) เดือนหลังจำกสัญญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผูเ้ช่ำจะให้ควำม
ช่วยเหลือตำมค ำรอ้งขอท่ีสมเหตุสมผลจำกผูใ้หเ้ช่ำในกำรด ำเนินกำรใหผู้เ้ช่ำพืน้ท่ีในอำคำรท่ีเช่ ำ ณ วันท่ี
สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลง เขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง  

5. ในวนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญัญำตกลงกนั ดงันี ้ 

(ก) ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีมิไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำหรือท่ีไม่ไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรกบัผูใ้หเ้ช่ำโดยตรง อนัเป็นเหตุใหผู้ใ้ห้
เช่ำไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโดยตรงจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวได ้หำกผูเ้ช่ำไดร้บัช ำระค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรใด ๆ ภำยหลังสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร ผู้เช่ำจะส่งมอบค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้เช่ำภำยใน  30 (สำมสิบ) วัน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัเงินดงักล่ำว 

(ข) หำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยใดไม่ประสงคจ์ะเช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวกับผูใ้หเ้ช่ำอีกต่อไป ผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ประกนักำรเช่ำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยนัน้ ๆ ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีผูเ้ช่ำไดท้ ำกับผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำย
นัน้ ๆ 

6. ผู้เช่ำจะทยอยน ำส่งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ และเงินอื่นใดท่ีผูเ้ช่ำได้รบัล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ีตำม
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรก่อนหรือในวันสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำร
ทยอยส่งมอบเงินดงักล่ำวตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ และจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 
30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ หรือเวลำอื่นใดตำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงกนั 
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7. ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำไดร้บัค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหนำ้และเงินอื่นใดจำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำรภำยหลงัจำกวันท่ีสญัญำฉบบันีส้ิน้สดุลงผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้เช่ำได้รับมำจำกผู้เช่ำพืน้ท่ี ทั้งนี ้ผู้ ให้เช่ำจะเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว (เวน้แต่กรณีท่ีสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจำกกำร
ท่ีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเป็นฝ่ำยผิดคู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว)  

บนัทึก
ขอ้ตกลง
เก่ียวกับ
กำรเช่ำช่วง
ท่ีดิน 

 คู่สัญญำตกลงใหบ้ันทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งจะเขำ้ท ำระหว่ำงเจ้ำของท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เคพีเอ็น 
แลนด ์ผูใ้หเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำ เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำฉบบันี ้

 

(1.10) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ  
คู่สญัญำ : ผูร้บัสญัญำ :  

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ( “ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   

ผูใ้หส้ญัญำส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 : 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“Central WHA Alliance") 

ผูใ้หส้ญัญำส ำหรบัโครงกำร บำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 3: 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”)  

ผูใ้หส้ญัญำส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“WHAVH”) 

ผูใ้หส้ญัญำส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) และ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จ ำกดั (“WHA KPN Alliance”) 

ผูใ้หส้ญัญำส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”)   

วนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้
ของสญัญำ 
 

: ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63  
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ส  ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63  
 
ส ำหรบัโครงกำร บำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร 
ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3   
 
ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร 
ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21    
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ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำอำคำร 
ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
 
ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ส  ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
 

หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หส้ญัญำ
เก่ียวกับ
พืน้ท่ีเช่ำใน
โครงกำร 
(กรณี
โครงกำรซิก
โนด และ
โครงกำรวงั
นอ้ย 63) 

 1. ส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำในโครงกำรซิกโนด ซึ่งมีผูเ้ช่ำครบเต็มจ ำนวนพืน้ท่ีแลว้  และพืน้ท่ีเช่ำในโครงกำรวังนอ้ย 63 
(“พืน้ท่ีในโครงกำร”) ผูใ้หส้ญัญำ (ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด ไดแ้ก่ WHA และส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 ไดแ้ก่  
WHA และ Central WHA Alliance) ตกลงว่ำ หำกพืน้ท่ีในโครงกำรส่วนใดท่ีไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วันท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทนุ ผูใ้หส้ญัญำตกลงจะช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรท่ีไม่มีผูเ้ช่ำใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำในอตัรำเท่ำกับค่ำ
เช่ำเดิมล่ำสดุของแต่ละพืน้ท่ีท่ีไม่มีผูเ้ช่ำส ำหรบัโครงกำรซิกโนด และในอตัรำตำรำงเมตรละ 120 บำทต่อเดือน
ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 เป็นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน รวมถึงช ำระค่ำน ำ้ ค่ำ
ไฟ ค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/
หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีในโครงกำรส่วนท่ียังไม่มีผูเ้ช่ำดังกล่ำวเสมือนหน่ึงว่ำผูใ้ห้
สญัญำเป็นผูเ้ช่ำ 
ทั้งนี ้ ในช่วงระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรัสต์เข้ำลงทุน หำก  WHA ในฐำนะผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยส์ำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำมำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ำดงักล่ำวได ้โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ
อย่ำงนอ้ยเท่ำกับระยะเวลำท่ีเหลือของ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน และมีอัตรำค่ำเช่ำใน
ระยะเวลำท่ีเหลือของ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุนในอัตรำค่ำเช่ำไม่ต  ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ี  
ผูใ้หส้ญัญำช ำระขำ้งตน้ ผูใ้หส้ญัญำไม่ตอ้งช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรท่ี WHA สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำได้
แล้วให้แก่ผู้ร ับสัญญำอีกต่อไป อย่ำงไรก็ดี หำกผู้เช่ำท่ี WHA จัดหำมำได้นั้น เข้ำท ำสัญญำเช่ำพื ้นท่ีใน
โครงกำรโดยมีอตัรำค่ำเช่ำต ่ำกว่ำผูใ้หส้ญัญำช ำระขำ้งตน้ ผูใ้หส้ญัญำยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีขำด
ส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต์
เขำ้ลงทนุ และ/หรือ ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำท่ี WHA จดัหำมำไดน้ัน้ เขำ้ท ำสญัญำเช่ำท่ีมีระยะเวลำกำรเช่ำไม่ครบตำม
ระยะเวลำท่ีเหลือของ 3 (สำม) ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน ผูใ้หส้ญัญำยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำใน
อัตรำค่ำเช่ำท่ีผูใ้หส้ัญญำรับช ำระข้ำงต้น ส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำดังกล่ำวให้แก่ผูร้บัสัญญำต่อไปจนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ 
อย่ำงไรก็ดี หำก WHA สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำมำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรดงักล่ำวไดแ้ลว้ และเกิดกรณีผูเ้ช่ำดงักล่ำว
ผิดนดัหรือไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำได ้ ผูใ้หส้ญัญำไม่ตอ้งรบัผิดช ำระค่ำเช่ำแทนผูเ้ช่ำ  
ทัง้นี ้หำก WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์สนอใหม้ีกำรเลิกสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรัสต์เข้ำลงทุน (ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจำกกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดหรือไม่
สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำได)้ และผูร้บัสญัญำตกลงยินยอมเลิกสญัญำเช่ำตำมขอ้เสนอของ WHA  
ในกรณีเช่นว่ำนัน้ ผูใ้หส้ญัญำยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำต่อไปจน
ครบก ำหนดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ 

2. ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด WHA ตกลงว่ำ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน WHA ตกลงจะวำงเงินประกันกำรเช่ำและ
กำรบริกำร เพื่อเป็นกำรประกันกำรช ำระค่ำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรขำ้งตน้ โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลำ 3 (สำม) ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน หรือเมื่อ WHA สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสัญญำเช่ำพืน้ท่ีดังกล่ำวได้ใน
อัตรำค่ำเช่ำไม่ต  ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ี WHA รบัช ำระ เป็นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ
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ลงทุน ผูร้บัสญัญำจะคืนเงินประกันดังกล่ำวใหแ้ก่ WHA โดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชนใ์ด ๆ ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ ้นสุดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรัสต์เข้ำลงทุน หรือวันท่ี 
WHA สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้ 
ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 ผูใ้หส้ญัญำตกลงว่ำ หำกพืน้ท่ีในโครงกำรส่วนใดท่ีไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทนุ  WHA หรือ Central WHA Alliance ตกลงจะวำงเงินประกนักำรเช่ำและกำรบริกำร เพื่อเป็นกำรประกัน
กำรช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ท่ีในโครงกำรขำ้งต้น โดยเมื่ อสิน้สุดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ี
กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน หรือเมื่อ WHA สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวไดใ้นอตัรำค่ำเช่ำไม่ต  ่ำ
กว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ีผู้ให้สัญญำรับช ำระ เป็นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรัสตเ์ข้ำลงทุน ผู้ร ับ
สัญญำจะคืนเงินประกันดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้สัญญำโดยไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิน้สุดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรัสตเ์ขำ้ลงทุน หรือวันท่ี  WHA 
สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้

หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หส้ญัญำ
เก่ียวกับ
พืน้ท่ีเช่ำใน
โครงกำรท่ี
ไม่มีผูเ้ช่ำ 
(กรณี
โครงกำร
บำงนำ-
ตรำด 
กม.23 โปร
เจค 3 
โครงกำร
เทพำรกัษ์ 
กม.21 และ
โครงกำรเค
พีเอ็น บำง
นำ-ตรำด 
กม.23 โปร
เจค 2) 

: 1. ส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำใน โครงกำรบำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  และโครงกำรเคพีเอ็น 
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 (“พืน้ท่ีในโครงกำร”) ผูใ้หส้ญัญำ (ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 
3 ไดแ้ก่ WHA โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ไดแ้ก่ WHA และ WHAVH  และโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 
โปรเจค 2 ได้แก่ WHA และ WHA KPN Alliance) ตกลงว่ำ หำกพื ้นท่ีในโครงกำรส่วนใดท่ีไม่มีผู้เช่ำ ณ วันท่ี
กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ ผูใ้หส้ญัญำตกลงจะช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรท่ีไม่มีผูเ้ช่ำใหแ้ก่ WHARTในอตัรำ
ตำรำงเมตรละ 155 บำทต่อเดือน ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
และโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันท่ี WHART เขำ้ลงทุน 
รวมถึงช ำระค่ำน ำ้ ค่ำไฟ ค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่อ
อย่ำงใดก็ตำม และ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เสมือนหน่ึงว่ำผูใ้หส้ญัญำเป็นผูเ้ช่ำ 
ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ หำก WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ำมำรถจัดหำ
ผูเ้ช่ำมำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรท่ียังไม่มีผูเ้ช่ำดงักล่ำวได ้โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงนอ้ยเท่ำกับระยะเวลำท่ี
เหลือของ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ และมีอตัรำค่ำเช่ำในระยะเวลำท่ีเหลือของ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 
WHART เขำ้ลงทุนไม่ต  ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ีผูใ้หส้ัญญำรับช ำระข้ำงตน้แลว้ ผูใ้หส้ัญญำไม่ตอ้งช ำระค่ำเช่ำ
ใหแ้ก่ WHART อีกต่อไป อย่ำงไรก็ดี หำกผูเ้ช่ำท่ี WHA จัดหำมำไดน้ัน้ เขำ้ท ำสญัญำเช่ำโดยมีอตัรำค่ำเช่ำต ่ำ
กว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ีผูใ้หส้ัญญำรับช ำระข้ำงตน้ ผูใ้หส้ัญญำยังมีหน้ำท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีขำดใหแ้ก่ผู้ร ับ
สญัญำต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ และ/หรือในกรณีท่ีผูเ้ช่ำท่ี WHA 
จัดหำมำนัน้มีระยะเวลำกำรเช่ำไม่ครบตำมระยะเวลำท่ีเหลือของ 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน ผูใ้ห้
สัญญำยังมีหน้ำท่ีต้องช ำระค่ำเช่ำในอัตรำค่ำเช่ำท่ีผู้ให้สัญญำรับช ำระข้ำงต้นแก่  WHART ต่อไปจนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ 
อย่ำงไรก็ดี หำกเกิดกรณีผูเ้ช่ำท่ี WHA จดัหำมำนัน้ ผิดนดัหรือไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำได ้ ผูใ้ห้
สญัญำไม่ตอ้งรบัผิดช ำระค่ำเช่ำแทนผูเ้ช่ำ  
หำก WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์สนอใหม้ีกำรเลิกสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 
ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ (ดว้ยเหตอุื่น นอกเหนือจำกกรณีท่ีมีเหตผุิดนัดหรือไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำ
ตำมสญัญำเช่ำได)้ และผูร้บัสญัญำตกลงยินยอมเลิกสญัญำเช่ำตำมขอ้เสนอของ WHA และผูใ้หส้ญัญำยังมี
หนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่
วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ 

2. ผูใ้หส้ญัญำตกลงว่ำ ณ วนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุ จะวำงเงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำร เพื่อเป็นกำรประกัน
กำรช ำระค่ำเช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรท่ีไม่มีผูเ้ช่ำ โดยเมื่อสิน้สุดระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วันท่ี WHARTเขำ้ลงทุน 
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หรือเมื่อ WHA สำมำรถจัดหำผู้เช่ำได้ในอัตรำค่ำเช่ำไม่ต  ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ีผู้ให้สัญญำรับช ำระ เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน ผูร้บัสญัญำจะคืนเงินประกันดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญำโดย
ไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชนใ์ดๆ ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี WHART
เขำ้ลงทนุ หรือวนัท่ี WHA สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้

หนำ้ท่ีของ
ผูใ้หส้ญัญำ
เก่ียวกับ
พืน้ท่ีใน
โครงกำรท่ีมี
กำรเช่ำ
ระยะสัน้ 
(กรณี 
โครงกำร
บำงนำ-
ตรำด กม.
23 โปรเจค 
3 และ
โครงกำรเค
พีเอ็น บำง
นำ-ตรำด 
กม.23 โปร
เจค 2) 

: 1. ส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรบำงนำ - ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ซึ่ง
มีผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน แต่สญัญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งจะครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน (“พืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้”) ซึ่งหำกครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำดงักล่ำวแล้ว 
และผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำสญัญำเพื่อต่ออำยุกำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำ
เช่ำ ผูใ้หส้ญัญำ (ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3  ไดแ้ก่ WHA และส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น 
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ไดแ้ก่  WHA และ WHA KPN Alliance) ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีท่ีมี
กำรเช่ำระยะสัน้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำในอตัรำตำรำงเมตรละ 155 บำทต่อเดือน จนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำรำยใหม่
หรือผูเ้ช่ำช ำระค่ำเช่ำ (แลว้แต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน รวมถึงช ำระค่ำน ำ้ ค่ำไฟ 
ค่ำภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/หรือ 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีเช่ำดงักล่ำวเสมือนหน่ึงว่ำผูใ้หส้ญัญำเป็นผูเ้ช่ำ    
ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลำหลงัจำกครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทุน หำกผูเ้ช่ำปัจจุบันตกลงต่อสัญญำเช่ำออกไป หรือ WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยส์ำมำรถ
จัดหำผู้เช่ำมำเช่ำพืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้ได้ โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับระยะเวลำท่ีเหลือ
หลงัจำกครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน และมีอตัรำค่ำ
เช่ำในระยะเวลำท่ีเหลือหลงัจำกครบก ำหนดอำยกุำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทุนไม่ต  ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำท่ีผูใ้หส้ญัญำรบัช ำระขำ้งตน้ ผูใ้หส้ญัญำไม่ตอ้งช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีท่ีมีกำร
เช่ำระยะสัน้ท่ีผูเ้ช่ำปัจจุบันตกลงต่อสัญญำเช่ำ หรือ  WHA สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำไดแ้ลว้ใหแ้ก่ผูร้บัสัญญำอีก
ต่อไป  
อย่ำงไรก็ดี หำกผูเ้ช่ำปัจจุบนัตกลงต่อสญัญำเช่ำหรือผูเ้ช่ำท่ี  WHA จัดหำมำไดน้ัน้ เขำ้ท ำสญัญำเช่ำส ำหรบั
พืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้โดยมีอตัรำค่ำเช่ำต ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ีผูใ้หส้ัญญำรบัช ำระขำ้งตน้ ผูใ้หส้ญัญำยังมี
หนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีขำดส ำหรบัพืน้ท่ีเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 
ปี นับตั้งแต่วันท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน และ/หรือ ในกรณีท่ีผูเ้ช่ำปัจจุบันตกลงต่อสัญญำเช่ำหรือผูเ้ช่ำท่ี WHA 
จัดหำมำไดน้ัน้ เขำ้ท ำสญัญำเช่ำท่ีมีระยะเวลำกำรเช่ำไม่ครบตำมระยะเวลำท่ีเหลือหลงัจำกครบก ำหนดอำยุ
กำรเช่ำจนถึงวันครบก ำหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน  ผูใ้หส้ญัญำยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำเช่ำ
ส ำหรับพืน้ท่ีดังกล่ำวในอัตรำค่ำเช่ำท่ีผู้ให้สัญญำ รับช ำระข้ำงต้นให้แก่ผู้ร ับสัญญำต่อไปจนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ 
อย่ำงไรก็ดี หำกผูเ้ช่ำปัจจุบนัตกลงต่อสญัญำเช่ำ หรือ WHA สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำมำเช่ำพืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะ
สัน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้แลว้ และเกิดกรณีผูเ้ช่ำดงักล่ำวผิดนดัหรือไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำได ้ผูใ้ห้
สญัญำไม่ตอ้งรบัผิดช ำระค่ำเช่ำแทนผูเ้ช่ำ   
ทัง้นี ้หำก WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์สนอใหม้ีกำรเลิกสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำ (ดว้ยเหตุอื่นนอกเหนือจำกกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดหรือไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำได)้ และผูร้บั
สัญญำตกลงยินยอมเลิกสัญญำเช่ำตำมขอ้เสนอของ  WHA ในกรณีเช่นว่ำนั้น ผูใ้หส้ัญญำยังมีหน้ำท่ีต้อง
ช ำระค่ำเช่ำส ำหรับพืน้ท่ีเช่ำดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้รบัสัญญำต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ี
กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ 
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2.  ผูใ้หส้ญัญำตกลงว่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งในพืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้ตำมขอ้ 1. ขำ้งตน้ ครบก ำหนด
อำยุกำรเช่ำ  ผูใ้หส้ญัญำตกลงจะวำงเงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรเพื่อเป็นกำรประกันกำรช ำระค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ำ หรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำสญัญำเพื่อต่ออำยุกำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยังไม่
ช ำระค่ำเช่ำตำมขอ้ 1. ขำ้งตน้ โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน หรือเมื่อ WHA 
สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวไดใ้นอัตรำค่ำเช่ำไม่ต  ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำท่ี ผูใ้หส้ญัญำรบั
ช ำระ โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำเท่ำกับระยะเวลำท่ีเหลือหลังจำกครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำจนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน ผูร้บัสญัญำจะคืนเงินประกันดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญำโดย
ไม่มีดอกเบีย้หรือผลประโยชนใ์ด ๆ ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัครบก ำหนด 1 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทุน หรือวนัท่ีผูเ้ช่ำรำยปัจจุบันตกลงต่ออำยุสญัญำเช่ำ หรือวนัท่ี  WHA สำมำรถจัดหำผูเ้ช่ำเขำ้ท ำสัญญำ
เช่ำพืน้ท่ีตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้

สิทธิในกำร
ไล่เบีย้
(กรณี
โครงกำร 
วงันอ้ย 63) 

: 1. หำก WHA ไดช้ ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรตำมขอ้ 1 ของหวัขอ้หนำ้ท่ีของผูใ้หส้ญัญำเก่ียวกับพืน้ท่ีใน
โครงกำรแก่ผูร้บัสญัญำแลว้ WHA มีสิทธิท่ีจะไล่เบีย้ให ้Central WHA Alliance ช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำวคืน
ใหแ้ก่ WHA เต็มจ ำนวน และ Central WHA Alliance ตอ้งช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ WHA ภำยใน
วนัท่ีก ำหนดตำมสญัญำ 

2. หำก Central WHA Alliance ได้ช ำระค่ำเช่ำส ำหรับพื ้นท่ีในโครงกำรตำมข้อ 1 ของหัวข้อหน้ำท่ีของผู้ให้
สัญญำเก่ียวกับพื ้นท่ีในโครงกำรแก่ผู้ร ับสัญญำ Central WHA Alliance ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวจำก WHA และ WHA ไม่ตอ้งรบัผิดใด ๆ ต่อ Central WHA Alliance ส  ำหรบัเงินท่ี Central WHA 
Alliance  ไดจ้่ำยไปดงักล่ำว 

สิทธิในกำร
ไล่เบีย้
(กรณี
โครงกำรเค
พีเอ็น บำง
นำ-ตรำด 
กม.23 โปร
เจค 2) 

: 1. หำก WHA ไดช้ ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรตำมขอ้ 1 ของหวัขอ้หนำ้ท่ีของผูใ้หส้ญัญำเก่ียวกับพืน้ท่ีใน
โครงกำรแก่ผูร้บัสญัญำ และขอ้ 2 ของหนำ้ท่ีของผูใ้หส้ญัญำเก่ียวกับพืน้ท่ีในโครงกำรท่ีมีกำรเช่ำระยะสัน้แลว้ 
WHA มีสิทธิท่ีจะไล่เบีย้ให ้WHA KPN Alliance ช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำวคืนให้แก่ WHA เต็มจ ำนวน และ 
WHA KPN Alliance ตอ้งช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ WHA ภำยในวนัท่ีก ำหนดตำมสญัญำ 

2. หำก WHA KPN Alliance ไดช้ ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีในโครงกำรตำมขอ้ 1 ของหวัขอ้หนำ้ท่ีของผูใ้ห้สัญญำ
เก่ียวกับพืน้ท่ีในโครงกำรแก่ผูร้บัสญัญำ และขอ้ 2 ของหนำ้ท่ีของผูใ้หส้ญัญำเก่ียวกับพืน้ท่ีในโครงกำรท่ีมีกำร
เช่ำระยะสัน้ WHA KPN Alliance ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำก WHA และ WHA ไม่ตอ้งรบัผิดใด 
ๆ ต่อ WHA KPN Alliance ส  ำหรบัเงินท่ี WHA KPN Alliance ไดจ้่ำยไปดงักล่ำว 

สิทธิของ
ผูร้บัสญัญำ
ในกำร
ลงทนุ
เพิ่มเติมใน
โครงกำร
อำคำร
เพิ่มเติมใน
โครงกำรซิก
โนด (Right 
to invest) 

: 1. หำกผูใ้หส้ัญญำไดก้่อสรำ้งอำคำรท่ีผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัสิทธิก่อสรำ้งลงบนดำ้นหลังของอำคำรของทรพัยส์ินท่ีเช่ำ
ตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน (“โครงการอาคารเพ่ิมเติม”) แลว้เสร็จ ผูใ้หส้ญัญำตกลงใหส้ิทธิแก่ผูร้บัสญัญำใน
อนัท่ีจะลงทนุเช่ำระยะยำวในโครงกำรอำคำรเพิ่มเติมได ้โดยมีเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้  

(1.1) เมื่อผูร้บัสญัญำประสงคจ์ะใชส้ิทธิท่ีจะลงทุนดงักล่ำว จะแจง้ค ำเสนอของผูร้บัสญัญำไปยงัผูใ้หส้ญัญำ 
โดยหนังสือแจง้ค ำเสนออย่ำงนอ้ยตอ้งระบุขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับกำรเช่ำโครงกำรอำคำรเพิ่มเติม
ดงักล่ำว และช่วงรำคำค่ำเช่ำ (“ข้อเสนอ”) โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูร้บัสญัญำจะตอ้งเช่ำพืน้ท่ีทัง้หมดของโครงกำรอำคำรเพิ่มเติม 

(ข) ระยะเวลำกำรเช่ำจะตอ้งเท่ำกบัระยะเวลำเช่ำท่ีเหลือของสญัญำเช่ำทรพัยส์ินในเวลำนัน้ 

(ค) ผูร้บัสัญญำรบัภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำโครงกำรอำคำร
เพิ่มเติม 
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(1.2) เมื่อผูใ้หส้ญัญำไดร้บัขอ้เสนอจำกผูร้บัสญัญำแลว้ ผูใ้หส้ญัญำจะตอ้งท ำกำรตกลงกับผูร้บัสัญญำใน
เรื่องรำคำภำยในระยะเวลำ 60 (หกสิบ) วนั โดยรำคำท่ีผูร้บัสญัญำจะเขำ้ลงทุนตำมขอ้นีต้อ้งเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยข์องผูร้บัสญัญำตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.3) ในกรณีท่ีกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นธุรกรรมท่ีจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของผูจ้ัดกำร
กองทรัสต์ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ร ับสัญญำจะต้อง
ด ำเนินกำรใหไ้ดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
ผูร้บัสญัญำ (แลว้แต่กรณี) ภำยในระยะเวลำ 90 (เกำ้สิบ) วนันับจำกวนัท่ีคู่สญัญำตกลงกันเรื่องรำคำ
ไดห้รือภำยในระยะเวลำอื่นท่ีเหมำะสมท่ีคู่สญัญำตกลงกันเพื่อใหผู้ร้บัสญัญำสำมำรถด ำเนินกำรขอ
อนมุตัิภำยในใหค้รบถว้นไดต้ำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(1.4) ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรลงทุนในโครงกำรอำคำรเพิ่มเติมแก่ผูร้บัสญัญำจะตอ้งมีกำร
ออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตต์่อประชำชนเพื่อจดัหำเงินไปช ำระค่ำลงทนุ และ กำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรสัตต์่อประชำชนตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง คู่สัญญำตกลงขยำยระยะเวลำตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้  (1.3) ขำ้งตน้ โดยผูร้บัสัญญำจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นขอ้  (1.3) พรอ้มทั้งจะตอ้งด ำเนินกำรยื่นเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่
ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติ
อนุมัติใหผู้ร้บัสัญญำลงทุนในโครงกำรอำคำรเพิ่มเติม หรือภำยในระยะเวลำอื่นท่ีคู่สัญญำตกลงกัน
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

(1.5) ผูร้บัสัญญำจะตอ้งด ำเนินกำรเช่ำ และ/หรือ รบัโอนสิทธิครอบครองซึ่งทรพัยส์ินในโครงกำรอำคำร
เพิ่มเติมดังกล่ำวให้เสร็จสิ ้นภำยใน 90 (เก้ำสิบ)  วันหลังจำกวันท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรของผูจ้ัดกำรกองทรสัต ์หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือวันท่ีไดร้บักำรอนุมัติจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึน้ท่ีหลงั) หรือภำยในระยะเวลำอื่นท่ีคู่สญัญำ
ตกลงกนั 

2.     แมจ้ะมีขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ ผูใ้หส้ญัญำอำจน ำโครงกำรอำคำรเพิ่มเติมออกใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ของผูใ้หส้ญัญำได้
ตำมทำงกำรคำ้ปกติของตน ในกรณีท่ีผูร้บัสญัญำตกลงท่ีจะลงทุนเช่ำโครงกำรอำคำรเพิ่มเติม ผูใ้หส้ญัญำ
จะตอ้งโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำและสัญญำบริกำรรวมตลอดจนสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยู่กับ
ลกูคำ้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำ และจดทะเบียนยกเลิกกำรเช่ำท่ีมีอยู่กับลกูคำ้รำยดงักล่ำว (ถำ้มี) และจด
ทะเบียนกำรเช่ำใหแ้ก่ผูร้บัสญัญำตำมขอ้เสนอ 

3.     ในกรณีท่ีผู้ร ับสัญญำสละสิทธิ์หรือไม่ประสงคจ์ะเช่ำ และ/หรือ รับโอนสิทธิครอบครอง ทั้งหมดหรือแต่
บำงส่วนของทรพัยส์ินท่ีใชใ้นโครงกำรอำคำรเพิ่มเติม หรือไม่ลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่ำวไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
ผูใ้หส้ัญญำตกลงจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ใหเ้ช่ำท่ีมิใช่เป็นกำรให้เช่ำพืน้ท่ีแก่ลูกค้ำทั่วไปตำมปกติทำง
กำรคำ้ (อน่ึง เพื่อประโยชนแ์ห่งควำมชัดเจน กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติทำงกำรคำ้ในกรณีนี ้ไดแ้ก่ กำรให้
เช่ำพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยย่อยเพื่อด ำเนินธุรกิจของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำว) ทัง้หมดหรือแต่บำงส่วนของทรพัยส์ิน
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ในโครงกำรอำคำรเพิ่มเติมให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดระยะเวลำท่ีผู้รบัสัญญำยังเป็นผูเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำ
ทรพัยส์ิน เวน้แต่จะไดร้บัค ำยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูร้บัสญัญำ 

 

(2) ร่างสัญญาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรัพยส์ินที ่WHART จะลงทนุเพิ่มเติม 
 

(2.1) ร่างบันทกึข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีด่ิน ส าหรับโครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ในทีด่ิน
บางส่วนของทีด่นิโฉนดเลขที ่25152  

คู่สญัญำ : ▪ นำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์(“เจำ้ของที่ดิน”) 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“ผูใ้หเ้ช่ำช่วง”) 
▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์

และสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต”์) 
อำรมัภบท : 1. ผู้ให้เช่ำช่วงได้เช่ำท่ีดินจำกเจ้ำของท่ีดินตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ฉบับลงวันท่ี 13 มีนำคม 2563 และได้จด

ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน ตำมหนงัสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 
พฤษภำคม 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลง
วันท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือสัญญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 
พฤษภำคม 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อน
เวลำ ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25153 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 
พฤษภำคม 2594 (“สญัญำเช่ำหลกั”) 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินขำ้งตน้เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำร ซึ่งบำงส่วนตัง้อยู่บนท่ีดิน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ และงำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 3 

3. กองทรสัตไ์ดเ้ช่ำช่วงท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 และ 25153 ซึ่งเป็นท่ีดินตำมสญัญำเช่ำหลัก 
เช่ำอำคำร และซือ้งำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง ในกำรลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ีเจ็ด
ของกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 และ เจำ้ของที่ดิน ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และกองทรสัตไ์ดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลง
เก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดินในท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 และ 25153 ฉบบัลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 
2564 (“บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดิน ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564”) 

4. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงประสงคจ์ะใหก้องทรสัตเ์ช่ำช่วงท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 เพิ่มเติมและกองทรสัต์
ประสงคท่ี์จะลงทุนในบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 25152 เพิ่มเติม อำคำรท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินดงักล่ำว และงำน
ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัตจ์ึงไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำช่วง
ท่ีดิน ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน”) ในกำรนี ้เจำ้ของที่ดิน ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วง และกองทรสัต ์ประสงคท่ี์จะท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีเ้พื่อเพิ่มเติมขอ้ตกลงในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำร
เช่ำช่วงที่ดินลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 
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ขอ้ตกลง
ตำมสญัญำ
เช่ำหลกั 

: 1. เจำ้ของท่ีดินรบัทรำบและยอมรบัว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงน ำบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25152 ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดินประมำณ 1 งำน 19 ตำรำงวำ1   ( “ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง”)  ออกให้
เช่ำช่วงแก่กองทรสัต ์เป็นระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือนนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง
ท่ีดินระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์(“วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง”) จนถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 
(“ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง”) ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดิน (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 
2566) 

2. เจำ้ของท่ีดินตกลงยินยอมใหก้องทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินหรือน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงไป
ให้บุคคลอื่นเช่ำช่วงได้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำสิทธิและหน้ำท่ีภำยใต้
สัญญำเช่ำช่วงท่ีดินไปเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินต่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถำบันกำรเงินใด ๆ ได้ 
ตลอดจนรบัทรำบว่ำกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่ำช่วงอำคำรคลังสินคำ้ ส  ำนักงำน และสิ่งปลูกสรำ้งอื่นใดท่ีไดป้ลกู
สรำ้งขึน้บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง รวมทั้งเรียกเก็บผลประโยชน์จำกผู้เช่ำพืน้ท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและอำคำรได้ โดย
เจำ้ของที่ดินจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้เจำ้ของที่ดินตกลงใหค้วำมรว่มมือและด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่
ไม่จ ำกดัเพียง กำรท ำเอกสำร หรือกำรจดทะเบียนเพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วงและสมบรูณต์ำมกฎหมำย  

3. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงท่ีจะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ และไม่ว่ำในช่วงระยะเวลำใด ๆ รวมถึงภำยหลงัจำกท่ีกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอน
สิทธิและหน้ำท่ีของผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5. โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัตล์่วงหนำ้ 

4. เจำ้ของท่ีดินตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเช่ำหลกั ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงขอ้
หน่ึงขอ้ใดตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำเช่ำหลกั โดยจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัตท์รำบถึงเหตผุิดสญัญำอัน
ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหก้องทรสัตเ์ขำ้แก้ไขกำรผิด
สญัญำเช่ำหลกั (เป็นเพียงสิทธิของกองทรสัตแ์ต่มิใช่หนำ้ท่ี) หรือเพื่อใหก้องทรสัตบ์อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและ
หนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 5. แทน  
ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแลว้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงช ำระ
เงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถ้วนภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วันท่ี
กองทรสัตช์ ำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงและแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบ
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

5. ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ี  ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง และกองทรสัตต์กลงรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวตำมสัญญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยใหก้ำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลทนัทีเมื่อมีกำรบอก
กล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และเจำ้ของท่ีดินยินยอมใหก้องทรสัตเ์ขำ้เป็นผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะ
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง และตกลงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกั
เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงนับตั้งแต่วันท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีเป็นตน้ไป ทั้งนี ้เมื่อกำรโอน
สิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลแลว้ เจำ้ของที่ดินจะไม่อำ้งเหตท่ีุผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตำมสญัญำเช่ำ
หลกัมำเป็นเหตุบอกเลิกสญัญำเช่ำหลกักับกองทรสัต ์หรือเป็นเหตุใหก้องทรสัตต์กเป็นผูผ้ิดนัด หรือเป็นเหตุ
ใหเ้จำ้ของที่ดินไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำหลกักับกองทรสัต ์

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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6. เจำ้ของท่ีดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะใหค้วำมยินยอม และเขำ้ท ำเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ตลอดจนลง
นำมในหนงัสือตอบรบัและยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และ/หรือ เอกสำรอื่นใด รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อจดทะเบียนธุรกรรมต่ำง ๆ (หำกมี) กับหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว ทั้งนี ้จะต้อง
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมท่ีระบใุนขอ้ 5. 
และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (หำกมี) เก่ียวกับกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงและแจง้ให้
ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

7. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัต ์และเจำ้ของที่ดินได้
จัดใหบุ้คคลดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภำยใตบ้ังคับของ
สิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของที่ดินอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร 

8. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
เช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก
กองทรสัต ์และเจำ้ของท่ีดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดจ้ัดใหผู้ร้บัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดังกล่ำวตกลงเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรกบักองทรสัตเ์พื่อยินยอมผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของที่ดิน 
และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร  

9. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 5. 
แลว้ กองทรสัตต์กลงใหส้ิทธิแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุน ในกำร
ใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของอำคำรดังกล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีกองทรัสต์มีสิทธิ
ครอบครองเหนือท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่ำช่วงตกลงจะให้ค่ำตอบแทนกำรให้สิทธิดังกล่ำวแก่
กองทรสัตต์ำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงรว่มกนัต่อไป  

10. เจ้ำของท่ีดินและผู้ให้เช่ำช่วงตกลงให้ถือว่ำข้อตกลงเก่ียวกับสัญญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงท่ีดิน ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 

11. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงและรบัรองว่ำ ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่มีหนีส้ินใด ๆ 
ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัคำ้งช ำระต่อเจำ้ของที่ดิน เวน้แต่หนำ้ท่ีช ำระค่ำเช่ำรำยปีตำมสญัญำเช่ำหลกั 

 

(2.2) ร่างบันทกึข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีด่ิน ส าหรับโครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ในทีด่ิน
โฉนดเลขที ่11595, 11596, 11597 และบางส่วนของทีด่ินโฉนดเลขที ่33561, 33562, 33563, 33618, 
33621 และ 33622 

คู่สญัญำ : 1. บริษัท พชัรกำนดำ จ ำกดั (“เจำ้ของที่ดิน”) 
2. บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“ผูใ้หเ้ช่ำช่วง”) 
3. บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์

และสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต”์) 

อำรมัภบท : 1. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดเ้ช่ำท่ีดินจำกเจำ้ของท่ีดินตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ฉบับลงวันท่ี 16 มกรำคม 2563 (และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม) และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสัญญำเช่ำ (มีก ำหนด สำมสิบปี) 
รวมเกำ้โฉนด มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำเช่ำ 
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(มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมเก้ำโฉนด มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564  ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
11595, 11596, 11597, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621 และ 33622 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำง
เสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึง
วนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 (“สญัญำเช่ำหลกั”) 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินขำ้งตน้เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำร ซึ่งบำงส่วนตัง้อยู่บนท่ีดิน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ และงำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 3  

3. กองทรสัตไ์ดเ้ช่ำช่วงท่ีดินบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33561, 33563, 33618, 33621 และ 33622 ซึ่งเป็น

ท่ีดินตำมสญัญำเช่ำหลกั เช่ำอำคำร และซือ้งำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วง ใน

กำรลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ดของกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 และ เจำ้ของที่ดิน ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และ

กองทรสัตไ์ดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดินในท่ีดินบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33561, 33563, 

33618, 33621 และ 33622 ฉบบัลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 (“บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงท่ีดิน ลง

วนัท่ี 2 ธันวำคม 2564”) 

4. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงประสงคจ์ะใหก้องทรสัตเ์ช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595, 11596, 11597 และท่ีดินบำงส่วนของ
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33561, 33562, 33563, 33618, 33621 และ 33622 เพิ่มเติม และกองทรสัตป์ระสงคท่ี์จะ
ลงทุนในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595, 11596, 11597 และท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33561, 33562, 
33563, 33618, 33621 และ 33622 เพิ่มเติม อำคำรท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินดังกล่ำว และงำนระบบ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์จึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบั
โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน”) ในกำรนี ้เจำ้ของท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และ
กองทรสัต ์ประสงคท่ี์จะท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีเ้พื่อเพิ่มเติมขอ้ตกลงในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วง
ท่ีดินลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 

ขอ้ตกลง
ตำมสญัญำ
เช่ำหลกั 

: 1. เจำ้ของที่ดินรบัทรำบและยอมรบัว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงน ำท่ีดินดงัต่อไปนีอ้อกใหเ้ช่ำช่วงแก่กองทรสัต  ์

(ก) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

(ข) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11596 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

(ค) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11597 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

(ง) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33561 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 3 ไร ่1 งำน 44.80 ตำรำงวำ1    

(จ) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33562 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ  2 งำน 97.80 ตำรำงวำ2    

(ฉ) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33563 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 51.00 ตำรำงวำ3    

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
3 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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(ช) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33618 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 2 ไร ่3 งำน 55.00 ตำรำงวำ1    

(ซ) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33621 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 3 ไร ่2 งำน 28.50 ตำรำงวำ2   

(ฌ) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33622 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 3 ไร ่23.15 ตำรำงวำ3   

(รวมเรียกว่ำ “ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง”) เป็นระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียน

สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์(“วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง”) จนถึงวนัท่ี 

28 พฤษภำคม 2594 (“ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง”) ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้

ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

2. เจำ้ของที่ดินตกลงยินยอมใหก้องทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินหรือน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงไป

ใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วงได ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใต้

สญัญำเช่ำช่วงที่ดินไปเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมเงินต่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถำบนักำรเงินใด ๆ ได ้

ตลอดจนรบัทรำบว่ำกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่ำช่วงอำคำรคลงัสินคำ้ ส  ำนกังำน และสิ่งปลกูสรำ้งอื่นใดท่ีไดป้ลกู

สรำ้งขึน้บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง รวมทัง้เรียกเก็บผลประโยชนจ์ำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและอำคำรได ้โดย

เจำ้ของที่ดินจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้เจำ้ของที่ดินตกลงใหค้วำมรว่มมือและด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียง กำรท ำเอกสำร หรือกำรจดทะเบียนเพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วงและสมบรูณต์ำมกฎหมำย  

3. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงที่จะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง

และท่ีดินทำงเขำ้ออก (ตำมนิยำมดำ้นล่ำง) ไม่ว่ำดว้ยเหตใุด ๆ และไม่ว่ำในช่วงระยะเวลำใด ๆ รวมถึง

ภำยหลงัจำกท่ีกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัตำมท่ีก ำหนด

ในขอ้ 5. โดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัตล์่วงหนำ้ 

4. เจำ้ของที่ดินตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเช่ำหลกั ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงขอ้

หน่ึงขอ้ใดตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำเช่ำหลกั โดยจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัตท์รำบถึงเหตผุิดสญัญำอนั

ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยเรว็ท่ีสุด เพื่อใหก้องทรสัตเ์ขำ้แกไ้ขกำรผิด

สญัญำเช่ำหลกั (เป็นเพียงสิทธิของกองทรสัตแ์ต่มิใช่หนำ้ท่ี) หรือเพื่อใหก้องทรสัตบ์อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและ

หนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 5. แทน  

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงช ำระ

เงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
3 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหวา่งการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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กองทรสัตช์ ำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงและแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบ

เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

5. ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำ

ช่วง และกองทรสัตต์กลงรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมระยะเวลำ

กำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยใหก้ำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลทนัทีเมื่อมีกำรบอกกล่ำวรบั

โอนสิทธิและหนำ้ท่ี และเจำ้ของที่ดินยินยอมใหก้องทรสัตเ์ขำ้เป็นผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ี

เช่ำช่วงแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงและตกลงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วน

ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงนบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีเป็นตน้ไป ทัง้นี ้เมื่อกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี

ดงักล่ำวมีผลแลว้ เจำ้ของที่ดินจะไม่อำ้งเหตท่ีุผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตำมสญัญำเช่ำหลกัมำเป็น

เหตบุอกเลิกสญัญำเช่ำหลกักบักองทรสัต ์หรือเป็นเหตใุหก้องทรสัตต์กเป็นผูผ้ิดนดั หรือเป็นเหตใุหเ้จำ้ของ

ท่ีดินไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำหลกักบักองทรสัต ์

6. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะใหค้วำมยินยอม และเขำ้ท ำเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ตลอดจนลง

นำมในหนงัสือตอบรบัและยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และ/หรือ เอกสำรอื่นใด รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อจดทะเบียนธุรกรรมต่ำง ๆ (หำกมี) กบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยเรว็ ทัง้นี ้จะตอ้ง

ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมที่ระบใุนขอ้ 5. 

และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (หำกมี) เก่ียวกบักำร

ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแล้ว ผูใ้หเ้ช่ำ

ช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั 

นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงและแจง้ให้

ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

7. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บน

ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเขำ้ออก เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก

กองทรสัต ์และเจำ้ของที่ดินไดจ้ัดใหบ้คุคลดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบักองทรสัตเ์พื่อยินยอม

ผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของที่ดินอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดิน

ทำงเขำ้ออกตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีทุ้กประกำร 

8. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำ

เช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเขำ้ออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็น

ลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัต ์และเจำ้ของที่ดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดจ้ดัใหผู้ร้บัโอนสิทธิและหนำ้ท่ี

ดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบักองทรสัตเ์พื่อยินยอมผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ี

ต่ำง ๆ ของเจำ้ของที่ดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเขำ้ออกตำมบนัทึก

ขอ้ตกลงฉบบันีทุ้กประกำร  

9. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัตำมที่ก ำหนดในขอ้ 5. 

แลว้ กองทรสัตต์กลงใหส้ิทธิแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุน ในกำร
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ใชป้ระโยชนบ์นท่ีดินท่ีเช่ำช่วงเพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอำคำรดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีกองทรสัตม์ีสิทธิ

ครอบครองเหนือท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ในกรณีนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงจะใหค้่ำตอบแทนกำรใหส้ิทธิดงักล่ำวแก่

กองทรสัตต์ำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงรว่มกนัต่อไป  

10. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัตำมที่ก ำหนดในขอ้ 5. 

แลว้ และผูใ้หเ้ช่ำช่วงยงัคงเป็นผูท่ี้มีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินทำงเขำ้ออก ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชอบ และ/

หรือ ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทในกลุ่มรบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง และ/

หรือ ซ่อมแซม ที่ดินทำงเขำ้ออก ตำมที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทุกประกำร 

11. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหถื้อว่ำขอ้ตกลงเก่ียวกบัสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและ

ท่ีดินทำงเขำ้ออกดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดิน ลงวนัท่ี 2 

ธันวำคม 2564 

12. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงและรบัรองว่ำ ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่มีหนีส้ินใด ๆ 

ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัคำ้งช ำระต่อเจำ้ของที่ดิน 

ภำระติดพนั
ใน
อสงัหำริมท
รพัย ์

: ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง เจำ้ของท่ีดินตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหก้องทรัสตเ์ป็นผูร้บัประโยชน์ใน
ภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์บนบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33563, 33621, 33561, 33618 และ 33622 
ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง (“ที่ดินทางเข้าออก”) 
เพื่อใหก้องทรสัต ์และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบคุคลดงักล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์ทำง
ระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ทัง้นี ้กองทรสัตต์กลงบ ำรุงรกัษำท่ีดินทำงเขำ้ออก
ใหอ้ยู่ในสภำพท่ีดีและเหมำะสมแก่กำรใชง้ำนตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัตเ์อง เวน้แต่
คู่สญัญำท่ีเก่ียวขอ้งจะตกลงเป็นอย่ำงอื่น 

นอกจำกนี ้เจำ้ของท่ีดินตกลงว่ำ หำกกองทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เจำ้ของท่ีดินตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระ
ติดพันในอสังหำริมทรัพย์บนท่ีดินทำงเข้ำออก ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง และตกลงให้ควำมร่วมมือและ
ด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรใหค้วำมยินยอมและกำรท ำเอกสำรใด ๆ เพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเร็จ
ลลุ่วงและมีผลสมบรูณต์ำมกฎหมำย  

อย่ำงไรก็ดี หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมขอ้ 5. ของหัวขอ้ขอ้ตกลงตำม
สญัญำเช่ำหลกัแลว้ และสญัญำเช่ำหลกัสิน้สดุลงเน่ืองจำกกองทรสัตป์ฏิบตัิผิดสญัญำดงักล่ำว ใหภ้ำระติดพนัใน
อสังหำริมทรพัย์ดังกล่ำวสิน้สดุลงทันที โดยเจำ้ของท่ีดินและกองทรสัตต์กลงท่ีจะด ำเนินกำรจดทะเบียนยกเลิก
ภำระติดพนัในอสงัหำริมทรพัยบ์นท่ีดินทำงเขำ้ออก ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัตเ์องทัง้สิน้ 

 

(2.3) ร่างบันทกึขอ้ตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีด่นิ ส าหรับโครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ใน
ทีด่นิโฉนดเลขที ่33617, 33619 และบางส่วนของทีด่ินโฉนดเลขที ่33620 

คู่สญัญำ : 1. คณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์(“เจำ้ของที่ดิน”)  
2. บริษัท ปทมุผล จ ำกดั (“ปทมุผล”) 
3. บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“ผูใ้หเ้ช่ำช่วง”) 
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4. บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์
และสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต”์) 

อำรมัภบท : 1. ปทุมผลไดเ้ช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620, 33623  33624, 33625, 33636, 33617 และ 33619 ต ำบลบำงเสำ
ธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร จำกเจำ้ของท่ีดินภำยใตส้ญัญำเช่ำท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสญัญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวม
เจ็ดโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสญัญำเช่ำ (มี
ก ำหนดสำมสิบปี) รวมเจ็ดโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564  (“สญัญำเช่ำหลกั”) 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดเ้ช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620, 33623, 33624, 33625, 33636, 33617 และ 33619 ต ำบล
บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร จำกปทุมผลตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ฉบับลงวันท่ี 16 
มกรำคม 2563 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสญัญำ
แบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด สำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดิน
บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือ
สญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด สำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำร
เช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำม
หนังสือสัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบันทึกขอ้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือสัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนด) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดิน
บำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33623 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือ
สญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำร
เช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33624 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และตำม
หนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบั
กำรเช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33625 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 และ
ตำมหนังสือสัญญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 และบันทึก
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือสญัญำแบ่งเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) มีเงื่อนเวลำ ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 
ส ำหรับกำรเช่ำท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33636 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 พฤษภำคม 2564 ถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2594 และตำมหนังสือสญัญำเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมสองโฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 
29 มิถุนำยน 2563 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือสัญญำเช่ำช่วง (มีก ำหนดสำมสิบปี) รวมสอง
โฉนด (มีเงื่อนเวลำ) ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ส ำหรบักำรเช่ำท่ีดินของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617 และ 33619 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 
29 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 (“สญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึง”) 
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3. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำช่วงในท่ีดินขำ้งตน้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในอำคำร ซึ่งบำงส่วนตัง้อยู่บน
ท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ และงำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-
ตรำด กม.23 โปรเจค 3 

4. กองทรสัตไ์ดเ้ช่ำช่วงท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 และ 33623 ซึ่งเป็นท่ีดินตำมสญัญำเช่ำหลัก
และสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง เช่ำอำคำร และซือ้งำนระบบ เครื่องมือ อุปกรณ ์และทรพัยส์ินจำกผูใ้ห้
เช่ำช่วง ในกำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ีเจ็ดของกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 และ เจำ้ของท่ีดิน ปทุมผล 
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และกองทรสัตไ์ดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงท่ีดินในท่ีดินบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 
33620 และ 33623 ฉบับลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2564 (“บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงท่ีดิน ลงวันท่ี 2 
ธันวำคม 2564”) 

5. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงประสงคจ์ะใหก้องทรสัตเ์ช่ำช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617 และ 33619 และท่ีดินบำงส่วนของท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 33620 เพิ่มเติมและกองทรสัตป์ระสงคท่ี์จะลงทุนในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617 และ 33619 และ
ท่ีดินบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33620 เพิ่มเติม อำคำรท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินดังกล่ำวและงำนระบบ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์จึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ส ำหรบั
โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 (“สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง”)  ในกำรนี ้เจำ้ของท่ีดิน ปทุมผล 
ผูใ้หเ้ช่ำช่วง และกองทรสัต ์ประสงคท่ี์จะท ำบันทึกขอ้ตกลงฉบับนีเ้พื่อเพิ่มเติมขอ้ตกลงในบันทึกขอ้ตกลง
เก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดินลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 

ขอ้ตกลง
ตำมสญัญำ
เช่ำหลกั 

: 1. เจำ้ของที่ดินรบัทรำบและยอมรบัว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงน ำท่ีดินดงัต่อไปนีอ้อกใหเ้ช่ำช่วงแก่กองทรสัต  ์

(ก) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดินประมำณ 9 

ไร ่3 งำน 18.70 ตำรำงวำ1  

(ข) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33619 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดินประมำณ 6 

ไร ่3 งำน 98.30 ตำรำงวำ2  

(ค) บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 33620 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีดิน

ประมำณ 1 งำน 96.30 ตำรำงวำ3 

(รวมเรียกว่ำ “ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง”) เป็นระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียน

สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์(“วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง”) จนถึงวนัท่ี 

28 พฤษภำคม 2594 (“ระยะเวลำกำรเช่ำช่วง”) ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง (คำดว่ำ

กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

2. เจำ้ของท่ีดินตกลงยินยอมใหก้องทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีสอง หรือน ำท่ีดินท่ี
เช่ำช่วงไปใหบุ้คคลอื่นเช่ำช่วงได ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำสิ ทธิและหน้ำท่ี
ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีสองไปเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินต่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถำบัน
กำรเงินใด ๆ ได ้ตลอดจนรบัทรำบว่ำกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่ำช่วงอำคำรคลงัสินคำ้ ส  ำนักงำน และสิ่งปลกูสรำ้ง

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
3 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

132 

 

อื่นใดท่ีได้ปลูกสรำ้งขึน้บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง รวมทั้งเรียกเก็บผลประโยชน์จำกผู้เช่ำพืน้ท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและ
อำคำรได ้โดยเจำ้ของท่ีดินจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้เจำ้ของท่ีดินตกลงใหค้วำมรว่มมือและด ำเนินกำร
ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรท ำเอกสำร หรือกำรจดทะเบียนเพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วงและสมบูรณ์
ตำมกฎหมำย  

3. เจำ้ของท่ีดินและปทุมผล ตกลงและยอมรบัว่ำ ปทุมผลยงัคงมีหนำ้ท่ีช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักใหแ้ก่
เจำ้ของที่ดินส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลือตำมสญัญำเช่ำหลกั ตำมอตัรำท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำเช่ำหลกั 

4. เจำ้ของที่ดินและปทมุผลตกลงท่ีจะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ไม่
ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ และไม่ว่ำในช่วงระยะเวลำใด ๆ รวมถึงภำยหลังจำกท่ีกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอน
สิทธิและหน้ำท่ีของผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในข้อ 6. โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัตล์่วงหนำ้ 

5. เจำ้ของท่ีดินตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเช่ำหลกั ในกรณีท่ีปทุมผลไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงขอ้หน่ึง
ขอ้ใดตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำเช่ำหลัก โดยจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัตท์รำบถึงเหตุผิดสัญญำอัน
ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหก้องทรสัตเ์ขำ้แก้ไขกำรผิด
สญัญำเช่ำหลกั (เป็นเพียงสิทธิของกองทรสัตแ์ต่มิใช่หนำ้ท่ี) หรือเพื่อใหก้องทรสัตบ์อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและ
หนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 6. แทน  

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ แทนปทุมผลแลว้ ปทุมผลตกลงช ำระเงินคืน
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต์
ช ำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ดังกล่ำวขำ้งตน้แทนปทุมผลและแจง้ใหป้ทุมผลทรำบเป็นลำยลักษณ์
อกัษร 

6. ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลง ปทมุผลตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ี (ยกเวน้หนำ้ท่ีในกำรช ำระค่ำเช่ำรำยปีตำมท่ีระบุ
ในข้อ 3.) ภำยใต้สัญญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และกองทรัสตต์กลงรับโอนสิทธิและหน้ำท่ี 
(ยกเวน้หนำ้ท่ีในกำรช ำระค่ำเช่ำรำยปีตำมท่ีระบใุนขอ้ 3.) ตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยใหก้ำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลทนัทีเมื่อมีกำรบอก
กล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และเจำ้ของท่ีดินยินยอมใหก้องทรัสตเ์ขำ้เป็นผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักเฉพำะ
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแทนปทุมผลและตกลงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ (ยกเวน้หนำ้ท่ีในกำรช ำระค่ำ
เช่ำรำยปีตำมท่ีระบใุนขอ้ 3.) ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงนับตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำว
รบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีเป็นตน้ไป ทัง้นี ้เมื่อกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลแลว้ เจำ้ของท่ีดินจะไม่อ้ำง
เหตท่ีุปทมุผลไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตำมสญัญำเช่ำหลกัมำเป็นเหตบุอกเลิกสญัญำเช่ำหลกักบักองทรสัต ์หรือ
เป็นเหตใุหก้องทรสัตต์กเป็นผูผ้ิดนดั หรือเป็นเหตใุหเ้จำ้ของที่ดินไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำหลกักบักองทรสัต ์

7. เจำ้ของท่ีดินและปทุมผลตกลงว่ำจะใหค้วำมยินยอม และเขำ้ท ำเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ตลอดจนลงนำม
ในหนังสือตอบรบัและยินยอมกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ี และ/หรือ เอกสำรอื่นใด รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อจดทะเบียนธุรกรรมต่ำง ๆ (หำกมี) กับหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว ทั้งนี ้จะต้อง
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมท่ี
ระบใุนขอ้ 6. และปทมุผลตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (หำกมี) เก่ียวกับ
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทนปทุมผลแลว้ ปทุมผลตก
ลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่
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วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนปทุมผลและแจง้ใหป้ทมุผลทรำบ
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

8. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัต ์และเจำ้ของที่ดินได้
จัดใหบุ้คคลดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภำยใตบ้ังคับของ
สิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของที่ดินอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร 

9. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินและปทุมผลจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำ
หลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
กองทรสัต ์และเจำ้ของที่ดิน และ/หรือ ปทมุผลไดจ้ดัใหผู้ร้บัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์
อกัษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอมผูกพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของท่ีดิน และ/
หรือ ปทมุผลอนัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร  

10. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 6. 
แลว้ กองทรสัตต์กลงใหส้ิทธิแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุน ในกำร
ใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของอำคำรดังกล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีกองทรัสต์มีสิทธิ
ครอบครองเหนือท่ีดินท่ีเช่ำช่วง  

11. เจำ้ของท่ีดินและปทุมผลตกลงใหถื้อว่ำขอ้ตกลงเก่ียวกับสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงดงักล่ำว
ขำ้งตน้เป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงที่ดิน ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 

ขอ้ตกลง
ตำมสญัญำ
เช่ำช่วง
ท่ีดินทอดท่ี
หน่ึง 

: 1. ปทมุผลรบัทรำบและยอมรบัว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงออกใหเ้ช่ำช่วงแก่กองทรสัตต์ำมรำยละเอียดท่ี

ปรำกฏในขอ้ 1. ของหวัขอ้ขอ้ตกลงตำมสญัญำเช่ำหลกั 

2. ปทมุผลตกลงยินยอมใหก้องทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีสอง หรือน ำท่ีดินท่ีเช่ำ

ช่วงไปใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วงได ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรน ำสิทธิและหนำ้ท่ี

ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีสองไปเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมเงินต่อบคุคล หรือนิติบคุคล หรือสถำบนั

กำรเงินใด ๆ ได ้ตลอดจนรบัทรำบว่ำกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่ำช่วงอำคำรคลงัสินคำ้ ส  ำนกังำน และสิ่งปลกูสรำ้ง

อื่นใดท่ีไดป้ลกูสรำ้งขึน้บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง รวมทัง้เรียกเก็บผลประโยชนจ์ำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและ

อำคำรได ้โดยปทมุผลจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้ปทมุผลตกลงใหค้วำมร่วมมือและด ำเนินกำรใด ๆ 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรท ำเอกสำร หรือกำรจดทะเบียนเพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วงและสมบรูณต์ำม

กฎหมำย  

3. ปทมุผลและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงและรบัรองว่ำ ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่มีหนีส้ินใด ๆ 

ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงคำ้งช ำระต่อปทมุผล 

4. ปทมุผลและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงที่จะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วน

ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงไม่ว่ำดว้ยเหตใุด ๆ และไม่ว่ำในช่วงระยะเวลำใด ๆ รวมถึงภำยหลงัจำกท่ีกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอก

กล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 6. ดว้ย โดย

ไม่ไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้ เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัต ์ 

5. ปทมุผลตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิตำม

ขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึง โดยปทมุผลจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงและ
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กองทรสัตท์รำบถึงเหตผุิดสญัญำอนัก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยเรว็ท่ีสดุ 

เพื่อใหก้องทรสัตเ์ขำ้แกไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง (เป็นเพียงสิทธิของกองทรสัตแ์ต่มิใช่หนำ้ท่ี) 

หรือเพื่อใหก้องทรสัตบ์อกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะ

ส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 6. แทน   

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแทนผูใ้ห้

เช่ำช่วงแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์น

ครบถว้นภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้ห้

เช่ำช่วงและแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

6. ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึง

เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง และกองทรสัตต์กลงรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึง

เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ตำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยใหก้ำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี

ดงักล่ำวมีผลทนัทีเมื่อมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และปทมุผลยินยอมใหก้องทรสัตเ์ขำ้เป็นผูเ้ช่ำ

ตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง และตกลงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิ

และหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ภำยใตส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงนบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอก

กล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีเป็นตน้ไป ทัง้นี ้เมื่อกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลแลว้ ปทมุผลจะไม่อำ้ง

เหตท่ีุผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงมำเป็นเหตุบอกเลิกสญัญำเช่ำช่วง

ท่ีดินทอดท่ีหน่ึงกบักองทรสัต ์หรือเป็นเหตใุหก้องทรสัตต์กเป็นผูผ้ิดนดั หรือเป็นเหตใุหป้ทมุผลไม่ปฏิบตัิตำม

สญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงกบักองทรสัต ์ 

7. ปทมุผลและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะใหค้วำมยินยอม และเขำ้ท ำเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ตลอดจนลงนำม

ในหนงัสือตอบรบัและยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และ/หรือ เอกสำรอื่นใด รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อจดทะเบียนธุรกรรมต่ำง ๆ (หำกมี) กบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยเรว็ ทัง้นี ้จะต้อง

ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมที่ระบใุนขอ้ 6. 

และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (หำกมี) เก่ียวกบักำร

ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำ

ช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15.00 ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 วนั 

นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้ห้เช่ำช่วงและแจง้ให้

ผูใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

8. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ปทมุผลและผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำ

ช่วงที่ดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำย

ลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัต ์และปทุมผล และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วง ไดจ้ดัใหผู้ร้บัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวตก

ลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอมผกูพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของ

ปทมุผลและ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วง อนัเก่ียวกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมบันทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร 
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9. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงตำมที่

ก ำหนดในขอ้ 6. แลว้ กองทรสัตต์กลงใหส้ิทธิแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีกองทรสัต์

จะลงทนุ ในกำรใชป้ระโยชนบ์นท่ีดินท่ีเช่ำช่วงเพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอำคำรดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีกองทรสัต์

มีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ในกรณีนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงจะใหค้่ำตอบแทนกำรใหส้ิทธิดงักล่ำวแก่

กองทรสัตต์ำมที่คู่สญัญำจะไดต้กลงรว่มกนัต่อไป 

10. ปทมุผลและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหถื้อว่ำขอ้ตกลงเก่ียวกับสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ีหน่ึงเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำ

ช่วงดงักล่ำวขำ้งตน้ เป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับกำรเช่ำช่วงที่ดิน ลงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 

 
(2.4) ร่างบันทกึขอ้ตกลงเกี่ยวกับการเช่าช่วงทีด่นิ ส าหรับโครงการเทพารักษ ์กม.21 ในทีด่นิบางส่วน

ของทีด่นิโฉนดเลขที ่36107 
คู่สญัญำ : 1. บริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั (“เจำ้ของที่ดิน”) 

2. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“ผูใ้หเ้ช่ำช่วง”) 
3. บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์

และสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต”์) 

อำรมัภบท : 1. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดเ้ช่ำท่ีดินจำกเจำ้ของที่ดินตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน (ระยะท่ี 1) ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2564 และ
ได้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน ตำมหนังสือสัญญำเช่ำ (มีก ำหนดสำมสิบปี) ลงวันท่ี 25 
พฤษภำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36107 (3236) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดั
สมทุรปรำกำร ตำมหนังสือสญัญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนดสำมสิบปี) ลงวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ส  ำหรบั
กำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36108 (32570) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร และตำม
หนังสือสัญญำแบ่งเช่ำท่ีดิน (มีก ำหนดสำมสิบปี) ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ส  ำหรบักำรเช่ำท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 33212 (5372) ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร  โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำ 30 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2594 (“สญัญำเช่ำหลกั”) 

2. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินขำ้งตน้เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำร ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินดงักล่ำว
ขำ้งตน้ และงำนระบบ เครื่องมือ อปุกรณ ์และทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  

3. ผูใ้หเ้ช่ำช่วงประสงคจ์ะใหก้องทรสัตเ์ช่ำช่วงท่ีดินบำงส่วนตำมสัญญำเช่ำหลัก และกองทรสัตป์ระสงคท่ี์จะ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว ผู้ให้เช่ำช่วงและกองทรัสตจ์ึงได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน  ส ำหรับโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21 (“สญัญำเช่ำช่วงที่ดิน”)   

ขอ้ตกลง
ตำมสญัญำ
เช่ำหลกั 

: 1. เจำ้ของท่ีดินรบัทรำบและยอมรบัว่ำผูใ้หเ้ช่ำช่วงน ำบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 36107 ต  ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร เนือ้ท่ีดินประมำณ 28 ไร่ 3 งำน 29.40 ตำรำงวำ1 ( “ที่ดินที่เช่า
ช่วง”)  ออกใหเ้ช่ำช่วงแก่กองทรสัต ์เป็นระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือนนับตัง้แต่วันจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำช่วงท่ีดินระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัต ์(“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง”) จนถึงวนัท่ี 24 
พฤษภำคม 2594 (“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) ภำยใตส้ัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน (คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุน
ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

 
 

1 ทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
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2. เจำ้ของท่ีดินตกลงยินยอมใหก้องทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินหรือน ำท่ีดินท่ีเช่ำช่วงไป
ให้บุคคลอื่นเช่ำช่วงได้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรน ำสิทธิและหน้ำท่ีภำยใต้
สัญญำเช่ำช่วงท่ีดินไปเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินต่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถำบันกำรเงินใด ๆ ได ้
ตลอดจนรบัทรำบว่ำกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่ำช่วงอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และสิ่งปลกูสรำ้งอื่นใดท่ีไดป้ลกูสรำ้ง
ขึน้บนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง รวมทั้งเรียกเก็บผลประโยชนจ์ำกผูเ้ช่ำพืน้ท่ีท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและอำคำรได ้โดย เจำ้ของ
ท่ีดินจะไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งด้วย ทั้งนี ้เจำ้ของท่ีดินตกลงใหค้วำมร่วมมือและด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเพียง กำรท ำเอกสำร หรือกำรจดทะเบียนเพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วงและสมบรูณต์ำมกฎหมำย  

3. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงท่ีจะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วง
และท่ีดินทำงเข้ำออก (ตำมนิยำมด้ำนล่ำง) ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และไม่ว่ำในช่วงระยะเวลำใด ๆ รวมถึง
ภำยหลงัจำกท่ีกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกัตำมที่ก ำหนด
ในขอ้ 5. โดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกกองทรสัตล์่วงหนำ้ 

4. ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำเช่ำหลกั เจำ้ของท่ีดินจะยงั
ไม่แสดงเจตนำกำรเลิกสญัญำเช่ำหลกัไปยงัผูใ้หเ้ช่ำช่วง แต่จะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงและกองทรสัตท์รำบถึงเหตุ
ผิดสญัญำอนัก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรบอกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหก้องทรสัตเ์ขำ้
แกไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำหลกั (เป็นเพียงสิทธิของกองทรสัตแ์ต่มิใช่หนำ้ท่ี) หรือเพื่อใหก้องทรสัตบ์อกกล่ำวรบั
โอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำมขอ้ 5. และเขำ้แกไ้ขกำรผิด
สญัญำเช่ำหลกัอนัเกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงแทน  

ทั้ ง นี ้  ห ำกกอ งท รั ส ต์ ไ ด้ เ ข้ ำ รับภ ำ ร ะห นี้สิ น แล ะควำม รับ ผิ ด ต่ ำ ง  ๆ  แ ทนผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง แ ล้ว 
ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 (สิบหำ้) ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้น
ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระหนีส้ินและควำมรบัผิดต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้ห้
เช่ำช่วงและแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

5. ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลง ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงโอนสิทธิและหนำ้ท่ี  ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำ
ช่วง และกองทรสัตต์กลงรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวตำมสญัญำเช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) โดยใหก้ำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลทนัทีเมื่อมีกำรบอก
กล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และเจำ้ของท่ีดินยินยอมใหก้องทรสัตเ์ขำ้เป็นผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักเฉพำะ
ส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงแทนผูใ้หเ้ช่ำช่วง และตกลงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกั
เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงนับตั้งแต่วันท่ีมีกำรบอกกล่ำวรับโอนสิทธิและหน้ำท่ีเป็นต้นไป ทั้งนี ้กองทรสัต์
จะตอ้งบอกกล่ำวกำรรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีภำยใน [30] วนั นับแต่วนัท่ีเจำ้ของท่ีดินแจง้ใหก้องทรสัตท์รำบ
ถึงเหตุผิดสญัญำ เมื่อกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีผลและกองทรสัตไ์ดแ้กไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำหลกัอนั
เกิดจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงภำยใน [30] วนั นับแต่วนัท่ีกองทรสัตบ์อกกล่ำวกำรรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีแลว้ เจำ้ของ
ท่ีดินจะไม่อำ้งเหตุท่ีผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่ปฏิบตัิ หรือผิดนดัตำมสญัญำเช่ำหลกัมำเป็นเหตบุอกเลิกสญัญำเช่ำหลกั
กับกองทรสัต ์หรือเป็นเหตุใหก้องทรสัตต์กเป็นผูผ้ิดนัด หรือเป็นเหตุใหเ้จำ้ของท่ีดินไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำ
หลกักบักองทรสัต ์

6. เจำ้ของท่ีดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงว่ำจะใหค้วำมยินยอม และเขำ้ท ำเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ตลอดจนลง
นำมในหนังสือตอบรบัและยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และ/หรือ เอกสำรอื่นใด รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อจดทะเบียนธุรกรรมต่ำง ๆ (หำกมี) กับหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว ทั้งนี ้จะต้อง
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีมีกำรบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมท่ี
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ระบุในขอ้ 5. และผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (หำกมี) 
เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ทัง้นี ้หำกกองทรสัตไ์ดเ้ขำ้รบัภำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้แทนผูใ้หเ้ช่ำช่วงแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงตกลงช ำระเงินคืนพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 (สิบหำ้) ต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตจ์นครบถว้นภำยใน 30 
(สำมสิบ) วนั นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตช์ ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้แทนผูใ้หเ้ช่ำ
ช่วงและแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

7. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เจำ้ของที่ดินจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ บน
ท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเข้ำออก เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
กองทรสัต ์และเจำ้ของท่ีดินได้จัดให้บุคคลดังกล่ำวตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอม
ผูกพันและอยู่ภำยใตบ้ังคับของสิทธิและหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ของเจำ้ของท่ีดินอันเก่ียวกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดิน
ทำงเขำ้ออก ตำมบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร 

8. ภำยใตข้อ้ก ำหนดในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำ
เช่ำหลกัเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเขำ้ออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกกองทรสัต ์และเจำ้ของท่ีดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไดจ้ัดใหผู้ร้บัโอนสิทธิและหน้ำท่ี
ดงักล่ำวตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกับกองทรสัตเ์พื่อยินยอมผูกพนัและอยู่ภำยใตบ้งัคบัของสิทธิและหนำ้ท่ี
ต่ำง ๆ ของเจำ้ของท่ีดิน และ/หรือ ผูใ้หเ้ช่ำช่วงอันเก่ียวกับท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและท่ีดินทำงเขำ้ออกตำมบันทึก
ขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประกำร  

9. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 5. 
แลว้ กองทรสัตต์กลงใหส้ิทธิแก่ผูใ้หเ้ช่ำช่วงในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในอำคำรท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุน ในกำรใช้
ประโยชนบ์นท่ีดินท่ีเช่ำช่วงเพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอำคำรดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีกองทรสัตม์ีสิทธิครอบครอง
เหนือท่ีดินท่ีเช่ำช่วง ในกรณีนี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงจะใหค้่ำตอบแทนกำรใหส้ิทธิดังกล่ำวแก่กองทรสัตต์ำมท่ี
คู่สญัญำจะไดต้กลงรว่มกนัต่อไป  

10. หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำหลักตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 5. 
แลว้ และผูใ้หเ้ช่ำช่วงยงัคงเป็นผูท่ี้มีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินทำงเขำ้ออก ผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงรบัผิดชอบ และ/
หรือ ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทในกลุ่มรับผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส  ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ ปรบัปรุง และ/
หรือ ซ่อมแซม ท่ีดินทำงเขำ้ออก ตำมที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทกุประกำร 

11. เจำ้ของท่ีดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงใหถื้อว่ำขอ้ตกลงเก่ียวกับสญัญำเช่ำหลักเฉพำะส่วนท่ีดินท่ีเช่ำช่วงและ
ท่ีดินทำงเขำ้ออกดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำเช่ำหลกั และเป็นกำรแกไ้ขสญัญำเช่ำหลกัในส่วนท่ี
มีควำมขดัแยง้กนั โดยใหม้ีผลผกูพนัผูร้บัโอนสิทธิของเจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วง (ถำ้มี) และจะน ำขอ้ควำม
ในบนัทึกขอ้ตกลงนีไ้ปจดทะเบียนแกไ้ขสญัญำเช่ำหลักกับส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งภำยในวันจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำช่วง 

12. เจำ้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่ำช่วงตกลงและรบัรองว่ำ ในวนัท่ีท ำบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่ำช่วงไม่มีหนีส้ินใด ๆ 
ภำยใตส้ญัญำเช่ำหลกัคำ้งช ำระต่อเจำ้ของที่ดิน เวน้แต่หนำ้ท่ีช ำระค่ำเช่ำรำยปีตำมสญัญำเช่ำหลกั 

ภำระติดพนั
ใน
อสงัหำริมท
รพัย ์

: ในวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ เจำ้ของที่ดินตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระติด
พันในอสังหำริมทรพัยบ์นบำงส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33212 และ 36107  ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จังหวดัสมทุรปรำกำร ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง (“ที่ดินทางเข้าออก”) เพื่อใหก้องทรสัต ์และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี 
ตลอดจนบริวำรของบุคคลดังกล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท ์
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สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธต์่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ 
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ทัง้นี ้กองทรสัตต์กลงบ ำรุงรกัษำท่ีดินทำงเขำ้ออกใหอ้ยู่ในสภำพท่ีดีและเหมำะสมแก่
กำรใชง้ำนตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัตเ์อง เวน้แต่คู่สญัญำท่ีเก่ียวขอ้งจะตกลงเป็น
อย่ำงอื่น 

นอกจำกนี ้เจำ้ของท่ีดินตกลงว่ำ หำกกองทรสัตโ์อนสิทธิและหนำ้ท่ีตำมสัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เจำ้ของท่ีดินตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นผูร้บัประโยชนใ์นภำระ
ติดพันในอสังหำริมทรัพย์บนท่ีดินทำงเข้ำออก ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง และตกลงให้ควำมร่วมมือและ
ด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรใหค้วำมยินยอมและกำรท ำเอกสำรใด ๆ เพื่อใหก้ำรดงักล่ำวส ำเร็จ
ลลุ่วงและมีผลสมบรูณต์ำมกฎหมำย  

อย่ำงไรก็ดี หำกกองทรสัตใ์ชส้ิทธิบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้ช่ำตำมขอ้ 5. ของหวัขอ้ขอ้ตกลงตำม

สญัญำเช่ำหลกัแลว้ และสญัญำเช่ำหลกัสิน้สดุลงเนื่องจำกกองทรสัตป์ฏิบตัิผิดสญัญำดงักล่ำว ใหภ้ำระติดพนัใน

อสงัหำริมทรพัยด์งักล่ำวสิน้สดุลงทนัที โดยเจำ้ของที่ดินและกองทรสัตต์กลงที่จะด ำเนินกำรจดทะเบียนยกเลิก

ภำระติดพนัในอสงัหำริมทรพัยบ์นท่ีดินทำงเขำ้ออก ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัตเ์องทัง้สิน้ 

 
(2.5) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการส าหรับทุกโครงการที ่WHART จะเข้าลงทนุ 

คู่สญัญำ : ผูร้บัสญัญำ :  
▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ

สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)   
ผูใ้หส้ญัญำ 
▪ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) 

วนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้
ของสญัญำ 

: มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี WHART ไดม้ีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และ/หรือ จดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักท่ี  WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ีแปด (“วันท่ีกองทรัสตเ์ข้ำ
ลงทนุ”) 

ขอ้ตกลง
เรื่องกำรถือ
ครองหน่วย 
ทรสัต ์ 

: 1. ตลอด 3 ปี นับแต่วันท่ี WHART เขำ้ลงทุน (“ระยะเวลำถือครองหน่วยทรสัต”์) WHA ตกลงเขำ้ถือและรกัษำ
สดัส่วนกำรถือครองหน่วยทรสัตข์อง WHART ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ 
WHART เฉพำะท่ีมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 7 ของ WHART ใหอ้ยู่ในควำม
ครอบครองของ WHA และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA 

2. ตลอดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยทรสัตต์ำมที่ระบุในขอ้ 1 ขำ้งตน้ WHA ตกลงว่ำ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA จะไม่ขำยหรือโอนหน่วยทรสัต ์หรือน ำหน่วยทรสัตไ์ปจ ำน ำหรือก่อภำระผูกพันใดๆ จนท ำให ้
WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถือครองหน่วยทรสัตร์วมกันต ่ำกว่ำสดัส่วนท่ีก ำหนดไว ้เวน้แต่ใน
กรณีจ ำน ำหรือก่อภำระผกูพนัใดๆ ใหก้ระท ำได ้เมื่อมีกำรแจง้ให ้WHART ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ขอ้ตกลงไม่
แข่งขนักบั
กิจกำรของ
กองทรสัต ์ 

: 1. WHA ตกลงว่ำในกำรด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรคลังสินค้ำ ศูนยก์ระจำย
สินคำ้ และ/หรือ อำคำรโรงงำน (Logistics Facilities) ใหเ้ช่ำในประเทศไทย หำก WHA และ/หรือ บริษัทใน
กลุ่มของ WHA มีควำมประสงคท่ี์จะเสนอทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ลกูคำ้หรือนำยหนำ้ใดๆ เพื่อกำรใหเ้ช่ำและ/หรือ
โอนสิทธิกำรเช่ำในทรพัยส์ินประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ ศนูยก์ระจำยสินคำ้ และ/หรือ อำคำรโรงงำน (Logistics 
Facilities) ของตน ซึ่งตั้งอยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร จำกทรัพย์สินของ WHART โดย WHA ในฐำนะผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์ินของ WHART ใหแ้ก่ลกูคำ้หรือนำยหนำ้นั้นก่อน และ/หรือ จะด ำเนินกำรให้
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บริษัทในกลุ่มของ WHA แจง้ให ้WHA ในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยท์รำบเพื่อเสนอทรพัยส์ินของ WHART 
ใหแ้ก่ลกูคำ้หรือนำยหนำ้นัน้ก่อนหำกเป็นไปตำมเงื่อนไขดงันี ้
1.1. WHA ยงัคงปฏิบตัิหนำ้ท่ีเป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART ส ำหรบัทรพัยส์ินของ WHART และ 
1.2. ทรพัยส์ินของ WHART เป็นทรพัยส์ินท่ีมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของลกูคำ้หรือนำยหนำ้ 

2. อย่ำงไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่ำไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนดขอ้ 1 ขำ้งตน้ 
2.1 WHA สำมำรถแสดงให ้WHART เห็น โดยน ำส่งส ำเนำเอกสำรแสดงควำมจ ำนงของลกูคำ้หรือนำยหนำ้

ต่อ WHART เพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำคุณสมบัติของทรัพย์สินตำมประเภทธุรกิจของลูกค้ำหรือ
นำยหนำ้ไม่ตรงกบัคณุสมบตัิของทรพัยส์ินของ WHART และ WHA ไดล้งนำมในหนงัสือแสดงควำมจ ำนง
กับลกูคำ้หรือนำยหนำ้รำยดงักล่ำวแลว้ ทัง้นี ้แมต้่อมำในภำยหลงัคุณสมบัติของทรพัยส์ินตำมประเภท
ธุรกิจของลกูคำ้หรือนำยหนำ้จะตรงกบัลกัษณะของทรพัยส์ินดงักล่ำวของ WHART หรือ 

2.2 WHA ไดเ้สนอทรพัยส์ินของ WHART ใหล้กูคำ้หรือนำยหนำ้ก่อนแลว้ และ WHA ไดร้บักำรปฏิเสธจำกลกูคำ้
หรือนำยหนำ้ดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 3.  คู่สัญญำตกลงให้สิทธิแก่ลูกค้ำหรือนำยหน้ำแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำว่ำ  ทรัพย์สินของ WHART มี
คุณสมบตัิตรงกับประเภทธุรกิจของลกูคำ้หรือนำยหนำ้หรือไม่ และหำกลกูคำ้หรือนำยหนำ้ไม่ประสงคท่ี์จะเขำ้ท ำ
สญัญำกบั WHART จะไม่ถือว่ำ WHA ผิดสญัญำในขอ้นี ้

 
(2.6) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

คู่สญัญำ : 1. บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“WHAREM” หรือ “ผูจ้ดักำรกองทรสัต”์) 
2. บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA” หรือ “ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย”์) 
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรัสตี ( “ทรัสตี”)ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART” หรือ “กองทรสัต”์)  
วตัถปุระ-
สงค ์

: ผู้จัดกำรกองทรัสตต์กลงแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ให้ท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรและจัดหำผลประโยชน์ใน
โครงกำรของ WHART เพื่อประโยชนข์อง WHART โดยมีสิทธิ หนำ้ท่ี และขอบเขตควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้
ในสญัญำฉบบันี ้

ทรพัยส์ินท่ี
บริหำร 

: ทรพัยส์ินหลกัท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติม (ทรพัยส์ินหลกัท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปด) 

ระยะเวลำ
กำรจำ้ง
บริหำร 

: ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยต์กลงว่ำจะบริหำรจัดกำรพืน้ท่ีและอำคำรใหก้ับ  WHART และใหบ้ริกำรแก่ผูเ้ช่ำ โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำทั้งสิน้ 30 ปี นับตั้งแต่วันท่ีไดม้ีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรพัยส์ินท่ีซือ้ขำย และ/หรือ จด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำ และ/หรือ จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรพัยส์ินท่ีเช่ำช่วง ซึ่งเป็นทรพัยส์ินหลักท่ี  
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 8 (“วันท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุน”) โดยตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงบริหำร ผูจ้ัดกำร
กองทรสัตจ์ะมีกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยต์ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด (“ระยะเวลำ
กำรจำ้งบริหำรช่วงแรก”) 

กำรต่อ
ระยะเวลำ
กำรจำ้ง
บริหำร 

: ในกรณีท่ี WHART ใชส้ิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ ตำมสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ส  ำหรบั โครงกำรวงันอ้ย 63 ระหว่ำง 
Central WHA Alliance และ WHART และ/หรือ สญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ส  ำหรบัโครงกำรซิกโนด ระหว่ำง WHA และ 
WHART คู่สัญญำตกลงต่ออำยุสัญญำฉบับนีอ้อกไปเท่ำกับระยะเวลำกำรเช่ำท่ีต่ออำยุ และให้เงื่อนไขและ
ขอ้ก ำหนดของสัญญำท่ีไดต้่ออำยุออกไปเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบับนี ้โดยตลอดระยะเวลำกำรจำ้ง
บริหำรท่ีต่ออำยุนี ้ผู้จัดกำรกองทรัสตจ์ะมีกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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ค่ำจำ้ง
บริหำร
ทรพัยส์ิน  

: 1. ไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ WHART (NAV) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ท
รสัต ์(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) และ 

2. ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุงอำคำร และกำรก่อสรำ้ง
พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำก่อสรำ้ง กรณี WHAREM มอบหมำยใหผู้บ้ริหำร
อสงัหำริมทรพัยค์วบคุมงำนก่อสรำ้งพฒันำอสงัหำริมทรพัยใ์หม่เพิ่มเติมและกำรปรบัปรุงทรพัยส์ินอื่นท่ีมิไดม้ำ
จำกผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

กำรบริหำร
จดักำร 

: ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงท่ีจะดูแลบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน  ในกำรน ำทรัพย์ออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำ และเป็น
ผูด้  ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผูจ้ัดกำรกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่ำพืน้ท่ี รวมทัง้  รบัผิดชอบและน ำส่งภำษีท่ีดิน
และสิ่งปลกูสรำ้ง และ/หรือภำษีบ ำรุงทอ้งถิ่น หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทั้งนี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็
ตำม ในทรพัยส์ินท่ีบริหำรจดักำร รวมทัง้ด  ำเนินกำรจดัหำบริษัทประกันภยัและช ำระเบีย้ประกนัภยั (ดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์อง)  
ส ำหรบักำรท ำกรมธรรมป์ระกันภยัควำมเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน (All Risk Insurance) จะมีวงเงินประกันภยัท่ีเพียงพอ
ต่อกำรทดแทนมลูค่ำของทรพัยส์ินในกรณีท่ีทรพัยส์ินดงักล่ำวช ำรุดเสียหำย (Full Replacement Cost) และจดัให้
มีประกันภยัควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) แทน WHART และผูใ้หกู้ข้อง WHART 
(ถ้ำมี) เป็นผู้ร ับประโยชน์และผู้เอำประกันภัยร่วม ทั้งนี ้ เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำกู้ยืมเงิน และสัญญำ
หลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง (เวน้แต่กรณีประกันภยัควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอก (Public Liability Insurance)) ตำม
กรมธรรมภ์ำยในวงเงินประกนัภยัท่ี WHART ก ำหนด  
อย่ำงไรก็ดี หำกกำรท ำกรมธรรมป์ระกันภยัของทรพัยส์ินในปีใด มีเบีย้ประกันท่ีสงูกว่ำปกติอย่ำงมีนัยส ำคญั ให้
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์สนอใหผู้จ้ัดกำรกองทรสัต ์และทรสัตีพิจำรณำเพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อน โดยเมื่อทรสัตี
ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว จึงจะถือว่ำค่ำเบีย้ประกันเฉพำะจ ำนวนท่ีเพิ่ มขึน้เป็นค่ำใช้จ่ำยของ  WHART ทั้งนี ้ 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ะตอ้งน ำส่งกรมธรรมป์ระกนัภยั หลกัฐำนกำรช ำระเงิน หรือเอกสำรอื่นใดอนัเก่ียวขอ้งกับ
กำรจัดท ำประกันภัยดังกล่ำวให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต ์และทรัสตีภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ีจัดท ำกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ค่ำใชจ้่ำย
ในกำรดแูล
ทรพัยส์ิน 

:  WHART จะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินทุกประเภท เว้นแต่
ค่ำใชจ้่ำยดงัต่อไปนี ้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์ป็นผูร้บัภำระ 
(ก) ค่ำใชจ้่ำยในกำรดแูลรกัษำควำมสะอำด  
(ข) ค่ำใชจ้่ำยในกำรดแูลรกัษำสวนและภมูิทศัน ์ 
(ค) ค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำควำมปลอดภยัในโครงกำร  
(ง) ค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลบ ำรุงรกัษำวสัดุอุปกรณต์่ำง ๆ ภำยในอำคำร (เฉพำะท่ีไม่มีผูเ้ช่ำทรพัยส์ินของโครงกำร) 

และภำยนอกอำคำร 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรว่ำจำ้งช่ำง วิศวกรประจ ำโครงกำร ผูจ้ดักำรหรือผูด้แูลโครงกำร 
(ฉ) ภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม 

รวมตลอดถึง ภำษีอื่น ๆ หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีอำจเรียกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำรเน่ืองดว้ยหรือท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินหลกัท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 8 ในส่วนท่ีมิไดม้ีขอ้สญัญำก ำหนดให้
ผูเ้ช่ำทรพัยส์ินของโครงกำรเป็นผูร้บัผิดชอบ  

(ช) ค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภคส่วนกลำง ในส่วนท่ีมิได้มีข้อสัญญำก ำหนดให้ผู้เช่ำทรัพย์สินของโครงกำรเป็น
ผูร้บัผิดชอบ 
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กำร
พิจำรณำ
ผลกำร
ด ำเนินงำน
ของ
ผูบ้ริหำร
อสงัหำริม 
ทรพัย ์

: 1. ตลอดอำยขุองสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์และตลอดระยะเวลำสญัญำท่ีไดต้่ออำย ุ(ถำ้มี) ผูจ้ดักำร
กองทรสัตม์ีอ ำนำจในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์นรอบระยะเวลำทุก  ๆ 3 ปี 
จำกวนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัท่ี WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่แปด 
ในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนครั้งแรก ให้ผู้จัดกำรกองทรสัตพ์ิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำร
อสงัหำริมทรพัยภ์ำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ภำยหลงัจำกวนัท่ี WHART เขำ้ลงทนุใน
ทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 8 และในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรอบต่อ ๆ ไป ใหผู้จ้ัดกำรกองทรสัตพ์ิจำรณำ
ผลกำรด ำเนินงำนทกุๆ 3 ปี ภำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว 

2. ผูจ้ัดกำรกองทรสัตอ์ำจพิจำรณำเลิกสญัญำฉบบันี ้โดยแจง้ใหผู้บ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยท์รำบล่วงหนำ้เป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั หำกปรำกฏว่ำ 
(ก) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของทรพัยส์ินหลกัท่ี WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 8 (“โครงกำร”) โดยเฉลี่ย

ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบท่ีก ำหนด ต ่ำกว่ำ (1) รอ้ยละ 60 ของรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนินงำนใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันท่ี WHART เขำ้ลงทุนในทรพัยส์ินหลักครัง้นี ้หรือ (2) รอ้ยละ 60 
ของประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนโดยเฉลี่ยตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีท่ีไดร้บัอนุมัติจำก 
WHART ในแต่ละปี ส  ำหรับช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบท่ีก ำหนดในข้อ 1. 
แลว้แต่จ ำนวนใดจ ำนวนหน่ึงตำม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกว่ำ และ 

(ข) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบ
ท่ีก ำหนดขำ้งตน้นัน้ รวมกบัระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำตำมรอบท่ีก ำหนดขำ้งตน้นัน้ (ซึ่ง
เป็นระยะเวลำส ำหรบักำรแกไ้ขเหตกุำรณต์ำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้) ยงัคงต ่ำกว่ำ (1) รอ้ยละ 601 ของรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนินงำนใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันท่ี WHART เขำ้ลงทุนในทรพัยส์ินหลักครัง้นี ้หรือ (2) รอ้ยละ 60 
ของประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนโดยเฉลี่ยตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีท่ีไดร้บัอนุมัติจำก 
WHART ในแต่ละปี ส  ำหรับช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบท่ีก ำหนดในข้อ 1. 
แลว้แต่จ ำนวนใดจ ำนวนหน่ึงตำม (1) หรือ (2) ท่ีสงูกว่ำ 

3. ผูจ้ัดกำรกองทรสัตอ์ำจขอใหผู้บ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ัดเตรียมเอกสำรขอ้มลูรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรในปีแรก หรือขอ้มูลประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีท่ีไดร้บัอนุมัติจำก WHART ในแต่ละปี หรือขอ้มลูรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโดยเฉลี่ย
ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบท่ีก ำหนดในขอ้ 1. โดยผูบ้ริหำรอสังหำริมทรัพย์
จะตอ้งจัดเตรียมเอกสำรขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่ผูจ้ัดกำรกองทรสัต ์ภำยใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจ้งเป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

กำรขดัแยง้
ทำงผล 
ประโยชน ์

: ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ะแจง้ใหท้รสัตีและผูจ้ัดกำรกองทรสัตท์รำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัที ในกรณีท่ีอำจมี
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้แก่ WHART ในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยภ์ำยใต้
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้และหำกทรสัตีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกรณีดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ WHART ทรสัตีและ/หรือผูจ้ัดกำรกองทรสัตจ์ะแจง้
ใหผู้บ้ริหำรอสังหำริมทรพัยท์รำบเป็นลำยลักษณ์อักษรทันที ซึ่งคู่สัญญำตกลงท่ีจะร่วมกันหำรือโดยสุจริตและ
ยตุิธรรมเพื่อพิจำรณำเหตกุำรณด์งักล่ำวเป็นรำยกรณี 

 
 

1 เกณฑ์กำรประเมินผลงำนของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ ทีผู่จ้ดักำรกองทรสัตก์ ำหนดเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำนัน้เป็นอตัรำพืน้ฐำนของรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนนิงำนทีค่วรจะไดร้บัจำกทรพัย์สนิในระดบักำรท ำงำนปกติของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ ซ่ึงหำกรำยไดโ้ดยเฉลีย่ทีไ่ดร้บัต ่ำกว่ำอตัรำรอ้ย
ละ 60 แลว้ แสดงว่ำรำยไดข้อง WHART เร่ิมลดลงในจ ำนวนทีส่  ำคญั ซ่ึงผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ควรบริหำรทรพัย์สนิใหมี้ระดบัรำยไดอ้ย่ำงนอ้ย
ในระดบัพืน้ฐำน   
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กำรสิน้สดุ
ของสญัญำ 

: สัญญำฉบับนีอ้ำจถูกยกเลิกไดโ้ดยคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงหำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ดังต่อไปนี ้ทั้งนี ้ใหคู้่สัญญำท่ี
เก่ียวขอ้งแจง้บอกเลิกสญัญำแก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 
1. ทรสัตีมีสิทธิบอกเลิกสญัญำไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยไ์ม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงตำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตส้ัญญำตกลงกระท ำกำร ตำมท่ี
คู่สญัญำท่ีเก่ียวขอ้งจะไดล้งนำมกันต่อไป ส ำหรบัทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่แปด โดยทรสัตีมีสิทธิบอกเลิกสญัญำเฉพำะส่วนโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยก์ระท ำกำรหรือละเวน้กำรกระท ำกำรอันเป็นกำรผิดสญัญำ โดยถือเป็นเหตุให้
ขำดควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมสญัญำ 

2. ผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญำไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
(ก) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยถ์ูกศำลสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขำด ลม้ละลำย หรืออยู่ในขัน้ตอนกำรเลิกบริษัท กำร

ช ำระบญัชี  
(ข)  มีกำรรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกิจกำรของผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยต์่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์นกำรช ำระหนีห้รือปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันี ้
(ค)   ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์ปลี่ยนแปลงผูบ้ริหำรในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัอนัก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบ

อย่ำงมีนยัส ำคญักบักำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยต์ำมสญัญำนี ้
(ง) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยไ์ม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดในสญัญำฉบบันีใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเงินของ  

WHART โดยจงใจหรือโดยทจุริต  
(จ) ผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยไ์ม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด หรือเรื่องกำรขำดคณุสมบตัิ 
(ฉ) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์กระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรอันเป็นเหตุให้ขำดควำมน่ำเชื่อถือในกำร

ปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมสญัญำนี ้ 
3. ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญำไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ผูจ้ัดกำรกองทรสัตถ์ูกศำลสั่งพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขำด หรือถูกศำลสั่งใหล้ม้ละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำร
เลิกบริษัท กำรช ำระบญัชี 

(ข) มีกำรรอ้งขอใหฟ้ื้นฟกูิจกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตต์่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ค) ผูจ้ัดกำรกองทรสัตไ์ม่บริหำรจัดกำรกองทรสัตต์ำมท่ีก ำหนดในสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรำยกำร

ขอ้มูล หรือหนังสือชีช้วนอันเป็นผลใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อ  WHART หรือทรพัยส์ินของ 
WHART อย่ำงมีนยัส ำคญั จนอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

4. คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมีสิทธิเลิกสญัญำไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
(ก) มีกำรเลิก WHART ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตข์อง WHART หรือในกรณีท่ีมีกำรเลิก WHART 

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(ข) ทรพัยส์ินของ WHART ท่ีลงทุนครัง้นีถู้กท ำลำยทั้งหมดหรือไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญและ

กองทรสัตไ์ม่ประสงคท่ี์จะจดัหำประโยชนใ์นทรพัยส์ินของ WHART ดงักล่ำวอีกต่อไป  
(ค) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอันท ำให้คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่สำมำรถปฏิบัติ

หนำ้ท่ีของตนในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้  
(ง)  คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำหรือปฏิบตัิหนำ้ท่ีดงักล่ำวไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ และก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ  WHART หรือทรพัยส์ินของ 
WHART และคู่สัญญำดังกล่ำวไม่ด  ำเนินกำรแก้ไขเหตุผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน 90 วันนับจำกวันท่ี
ไดร้บัแจง้จำกคู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผิดสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร อน่ึง ขอ้สัญญำนีไ้ม่ใชบ้ังคับกับกรณี
กำรบอกเลิกสญัญำตำมขอ้ 2 (ง) ขำ้งตน้ 
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(จ) ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดด้  ำเนินกำรขำยทรพัยส์ินของ WHART ทัง้หมดแก่ผูเ้ช่ำเพียงรำยเดียวในครำวเดียว 
 
ทั้งนี ้กรณี WHAREM ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ัดกำรกองทรสัตไ์ม่ว่ำเพรำะสำเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิและหนำ้ท่ีในฐำนะ
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยต์่อไปตำมสญัญำนี ้และทรสัตีมีสิทธิท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นผูจ้ัดกำรกองทรสัตแ์ทน ใน
ระหว่ำงท่ีทรสัตียงัไม่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดเขำ้ท ำหนำ้ท่ี โดยทรสัตีจะมีสิทธิและหนำ้ท่ีของผูจ้ัดกำรกองทรสัตจ์นกว่ำ
จะแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัตร์ำยใหม่ 

 

(2.7) สรุปสาระส าคัญของข้อเสนอเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิเบือ้งตน้  
คู่สญัญำ : ▪ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ผูใ้หกู้”้) 

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ในฐำนะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART”) กระท ำในนำมของ WHART (“ผูกู้”้)  

วตัถุ 
ประสงค ์
เงินกูย้ืม 

: เพื่อใชส้  ำหรบักำรเขำ้ลงทนุทรพัยส์ินเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึ่งไดแ้ก่ 
o โครงกำรวงันอ้ย 63 
o โครงกำรบำงนำ - ตรำด กม.23 โปรเจค 3 
o โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
o โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ - ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
o โครงกำรซิกโนด 

วงเงินกู ้ : จ ำนวนไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท  
อตัรำ
ดอกเบีย้ 

: ไม่เกิน MLR*  – รอ้ยละ 1.50 
หมายเหตุ: *  อัตราดอกเบีย้ต่อปีรวมไม่เกินอัตราดอกเบีย้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) คือ ผลเฉลี่ยของอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกูข้องลูกคา้
รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  และ(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ค่ำธรรม 
เนียมเก่ียว 
กบักำร
จดัหำเงินกู ้

: เป็นไปตำมอตัรำท่ีตกลงรว่มกนั 
 

วนัครบ
ก ำหนด
สญัญำ
เงินกู ้

: ไม่เกิน 3 ปี นบัตัง้แต่วนัเบิกเงินกู ้

กำรช ำระคืน
เงินกู ้

: ช ำระคืนทัง้จ ำนวนในวนัครบก ำหนดสญัญำเงินกู ้  
 

กำรช ำระ
ดอกเบีย้ 

: รำยเดือน 

เงื่อนไขกำร
ช ำระหนี้

: ไม่เสียค่ำธรรมเนียม หำกช ำระหนีก้่อนครบก ำหนดตรงกบัวนัช ำระดอกเบีย้  
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ก่อนครบ
ก ำหนด 
ขอ้ปฏิบตัิ
ทำงกำรเงิน
หลกั  

: o ผูกู้้จะตอ้งด ำรงสถำนะอัตรำส่วนกำรก่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์ไม่เกินรอ้ยละ 
35.00 

o ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงสถำนะอตัรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (The Funded Interest-
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 6.5 เท่ำ 

ขอ้ตกลงอื่น 
ของผูกู้ ้

: ผูกู้ต้กลงจะไม่ด  ำเนินกำรใดๆ ดงันี ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หกู้ ้  
o ก่อหนีท่ี้มีดอกเบีย้หรือก่อหนีก้ับสถำบันกำรเงินอื่น ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนี้

เงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ ้หรือส่งผลกระทบต่อผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั  
o ก่อภำระผูกพนัอื่นใดเหนือทรพัยส์ินท่ีลงทุน เวน้แต่ทรพัยส์ินอื่นในอนำคตของกองทรสัต ์หรือเป็นทำงกำรคำ้

ปกติของกองทรสัต ์ 
o เขำ้ท ำสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรใหม่ท่ีมีอำยุสญัญำมำกกว่ำ 3 ปี โดยไม่ไดไ้ดร้บัควำมยินยอมเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หกู้ก้่อน ยกเวน้ กรณีอำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรมำกกว่ำ  3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ท่ีมี
อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรเฉลี่ยรำยเดือนของสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรดังกล่ำวสูงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรเฉลี่ยรำยเดือนของสญัญำก่อนหนำ้ และไม่มีกำรจ่ำยค่ำเช่ำล่วงหนำ้ ทัง้นี ้เงินประกันกำรเช่ำและ
กำรบริกำรตำมปกติของสญัญำไม่ถือเป็นค่ำเช่ำล่วงหนำ้  

o เงื่อนไขอื่นใดแลว้แต่ตกลงรว่มกนั 
หลกัประกัน : จดทะเบียนจ ำนอง และหลกัประกนัทำงธุรกิจ ส  ำหรบัทรพัยส์ินของผูกู้ ้ตำมที่ผูใ้หกู้แ้ละผูกู้จ้ะตกลงรว่มกนั 

เงื่อนไขอื่น : WHA หรือบริษัทในกลุ่ม WHA ต้องท ำหน้ำท่ีเป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรพัย์ของ WHART ส  ำหรับทรัพย์สินกลุ่ม 
WHA ท่ีจะเขำ้ลงทุนในครัง้นี ้ยกเวน้กรณีกำรเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย์นั้นเป็นไปตำมเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งไม่ขดัต่อมติของผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

 

1.1.3 มูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหลง่เงนิทนุในการเข้าท ารายการ 
ทรพัยสิ์นท่ี WHART จะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 นี ้มีมลูค่ำลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง)   และส ำหรบั
โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเทพำรักษ์ กม. 21 WHART ตกลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีรวมเป็น
จ ำนวน 96,917,124 บำท และ 1,981,097.00  บำท ตำมล ำดบั ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
และโครงกำรวงันอ้ย 63 WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุอีก
จ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท และ 106.00 ลำ้นบำท (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสญัญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียม
กำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) ผูจ้ดักำรกองทรสัตพ์ิจำรณำ
มลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ำกอตัรำผลตอบแทนกำรเช่ำและรำคำประเมินที่ไดร้บัจำกรำยงำนประเมินค่ำ
ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินรำคำอิสระจ ำนวน 2 รำย ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง 
แวลเูอชั่น จ ำกดั (“AEV”)  และ บรษิัท เซำ้ทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”)  ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น ณ 
วนัที่คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุ (วนัที่ 1 มกรำคม 2566) ดว้ยวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) โดยมูลค่ำกำรลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ดังกล่ำว เป็นรำคำที่สูงกว่ำรำคำที่ไดจ้ำกรำคำ
ประเมินค่ำต ่ำสดุของอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอสงัหำริมทรพัยป์ระมำณรอ้ยละ 10.00 ของรำคำประเมิน
รวมของทรพัยสิ์นในทกุโครงกำร 
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เปรียบเทยีบมูลค่าที ่WHART จะเข้าลงทนุในทรัพยส์นิของกลุ่ม WHA  
กับมูลค่าราคาประเมินทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ราคาประเมินทรัพยส์ิน ณ วันที่
คาดว่า WHART เข้าลงทุน  

(วันที ่1 ม.ค. 66) 

ราคา
ประเมิน
ต ่าสุด 

มูลค่าที ่WHART  
จะเข้าลงทุน 

AEV SEAI 
1 โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 752.60 753.00 752.60 ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท 

(สงูกว่ำรำคำประเมิน 
ต ่ำสดุรอ้ยละ 10.00) 

2 โครงกำรซิกโนด 285.30 283.00 283.00 
3 โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 664.70 647.00 647.00 
4 โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 

โปรเจค 2 377.00 377.00 377.00 
5 โครงกำรวงันอ้ย 63 1,634.80 1,623.00 1,623.00 
 รวม 3,714.40 3,683.00 3,682.60 

 WHART จะช ำระเงินค่ำทรพัยสิ์นใหแ้ก่กลุ่ม WHA ทัง้จ ำนวนในวนัที่กลุ่ม WHA จดทะเบียนกำรโอนกรรมสิทธ์ิ โอนสิทธิกำรแบ่ง
เช่ำ สิทธิกำรเช่ำ และสิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมใหแ้ก่ WHART ซึ่ง WHART จะเขำ้ท ำรำยกำรภำยหลงัจำก
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้และเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมบรรลผุลส ำเร็จ 
เช่น WHART ไดร้บัอนุมตัิจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหด้  ำเนินกำรเพิ่มทุน และเจำ้ของทรพัยสิ์นด ำเนินกำรใหท้รพัยสิ์นพรอ้มส ำหรบั
กำรลงทนุ  
 
ส ำหรบัแหล่งเงินทนุของ WHART ในกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้มีรำยละเอียดดงันี ้
(1) เงินจำกกำรเพิ่มทนุของ WHART โดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 7 จ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 

ลำ้นหน่วย ทั้งนี ้วิธีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตข์อง WHART ในครัง้นี ้จะเป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผูจ้ัดจ ำหน่ำย ส ำหรบัรำคำ
หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขำยในครัง้นีจ้ะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นที่จดัท ำโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น
อิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำด
เงินตลำดทนุในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์(2) อตัรำผลตอบแทนในระดบัที่เหมำะสมที่นกัลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภำพ
ในเชิงพำณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัรำดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลำดโลก (5) อตัรำผลตอบแทนที่จะไดจ้ำกกำรลงทนุใน
หลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรทนุ ตรำสำรหนี ้รวมถึงกำรลงทนุทำงเลือกอื่นๆ และ (6) ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทุน
สถำบนั (Bookbuilding) และ/หรือ 

(2) กำรกูย้ืมเงินในวงเงินกู ้ไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท ซึ่งอำจจะกูย้ืมจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์ธนำคำรพำณิชย ์สถำบนักำรเงิน 
และ/หรือบรษิัทประกนั ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัทรสัตี และ 

(3) เงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเงินสดของกองทรสัต ์WHART จ ำนวนประมำณ 
780.00 ลำ้นบำท 

 
ส ำหรับกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรบัทรัพยสิ์นที่  WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้ WHA จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) จำก WHART ซึ่งจะประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิของผูบ้รหิำร
อสังหำริมทรัพย์ในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์รวมกับอัตรำก ำไรที่ก ำหนดไว้แน่นอนรำยปี โดยค่ำธรรมเนียมผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยจ์ะไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์(NAV) ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ 
ทรสัต ์และกรณีที่ผูจ้ัดกำรกองทรสัตไ์ดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรัพยค์วบคุมงำนก่อสรำ้งพัฒนำอสังหำริมทรพัยใ์หม่
เพิ่มเติมและกำรปรับปรุงทรัพย์สินอื่นที่มิได้มำจำกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยผ์ูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุงอำคำร และกำรก่อสรำ้งพัฒนำ
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อสงัหำรมิทรพัย ์ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำก่อสรำ้ง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นที่ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้ ใชเ้กณฑก์ำรคิดค ำนวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยใ์นกำรเขำ้
ลงทนุครัง้แรก และกำรลงทนุในสินทรพัยเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 1 - 7 ของ WHART โดยค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย ์ประกอบไป
ดว้ย ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัรำก ำไรที่ก ำหนดไวแ้น่นอนรำยปี ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดท้ ำกำรเปรียบเทียบอตัรำ
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยท์ี่จะเรียกเก็บกับกองทรัสตก์ับกับอัตรำค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์(Property 
Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหำริมทรพัยแ์ละทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรพัยอ์ื่น และค่ำตอบแทนผู้บริหำร
อสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบักำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัยข์อง WHART ในปัจจบุนัแลว้ เห็นว่ำอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล  โดยผูจ้ัดกำรกองทรสัตจ์ะใชก้ระแสเงินสดจำกด ำเนินงำนส ำหรบัช ำระค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวแก่ WHA ตำม
เงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยฉ์บบัลงนำมที่จะจดัท ำขึน้ต่อไป ภำยหลงั WHART ไดเ้ขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์น
เพิ่มเติมครัง้นี ้
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ ณ วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุปรำกฏว่ำมีผูเ้ช่ำไม่ครบเต็มจ ำนวนพืน้ท่ี หำก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขำ้ลงทนุ
ปรำกฏว่ำมีพืน้ที่อำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนที่ยงัมีผูเ้ช่ำไม่ครบเต็มจ ำนวนพืน้ที่ ในกำรนี ้กองทรสัต ์
WHART จะขอให ้WHA (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรัพยสิ์น) และ/หรือบริษัทเจำ้ของทรัพยสิ์น ช ำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรสัต ์WHART 
ส ำหรบัพืน้ที่อำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลังสินคำ้ และส ำนักงำนที่ยังไม่มีผูเ้ช่ำ เป็นระยะเวลำ 3 ปีนับจำกวันที่กองทรัสต ์
WHART เขำ้ลงทนุ หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตำมสญัญำตกลงกระท ำกำรท่ีกองทรสัต ์
WHART จะเขำ้ท ำกบั WHA (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัยสิ์น) และ/หรือบรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น ต่อไป 
 
นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และ โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ในกรณีที่ ณ 
วันที่ WHART เข้ำลงทุนปรำกฏว่ำมีผู้เช่ำ ณ วันที่ WHART เข้ำลงทุนแต่สัญญำเช่ำที่เก่ียวข้องจะครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ WHART เขำ้ลงทุน (“พืน้ที่ที่มีกำรเช่ำระยะสัน้”) ซึ่งหำกครบก ำหนดอำยกุำรเช่ำดงักล่ำว
แลว้ และผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำสญัญำเพื่อต่ออำยกุำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำ ในกำ รนี ้
WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้ำของทรัพยสิ์นโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และ
โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ตำมล ำดับ) ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบัพืน้ที่ที่มีกำรเช่ำระยะสั้น
ดงักล่ำว ในช่วงระยะเวลำหลงัจำกครบก ำหนดอำยุกำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน หรือ
จนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตำมสญัญำตกลงกระท ำกำรที่กองทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกบั 
WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป 
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1.1.4 ข้อมูลสนิทรัพย ์
 
ขอ้มลูสินทรพัยท์ี่ WHART จะเขำ้ลงทนุในกำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้มีรำยละเอียดดงันี ้
 
(1) โครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3  

 
 
ท่ีตัง้สินทรพัย ์ : เ ล ข ท่ี  555/7-9 หมู่ ท่ี  3 โค ร งกำร  WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.  23 Project 3  

ถนนเสำธงกลำง-จรเขใ้หญ่ แยกจำกถนนเทพรตัน (ทล.34) กม.23 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดั
สมทุรปรำกำร 

รำยละเอียด
สินทรพัย ์
 
 
  
 
 
 

: 

(1) สิทธิกำรเช่ำช่วงในท่ีดิน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ท่ีเช่ำช่วงโดยประมำณ 33 ไร ่65.95 ตำรำงวำ  มีก ำหนด

ระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์

WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  โดยแบ่งเป็น สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดท่ีหน่ึงในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 11595, 

11596, 11597 และบำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขท่ี 25152, 33561, 33562, 33563, 33618, 33621, 

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน1 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญา
เช่า 

B2 
Central JD Commerce Company Limited 
(“Central JD”) 

9,814 31 ธันวำคม 2565  

C Incosource Company Limited (“Incosource”) 9,845 31 มกรำคม 2568 

D13 และ D23 Giztix Company Limited (“Giztix”)4 10,494 31 ตลุำคม 2570 

 รวม 30,153  
D33 อยู่ระหว่ำงจัดหำผูเ้ช่ำ 3,848 - 

 
 

1 ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
2 Central JD หมดสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 65 โดยมีสิทธิต่ออำยุสญัญำเช่ำไปอีก 1 ปี จนถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2566 ซ่ึงหำกครบก ำหนดอำยุ
กำรเช่ำดงักล่ำวแลว้ และผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำสญัญำเพื่อต่ออำยุกำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำ ในกำรนี ้
กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส ำหรบัพืน้ทีท่ีมี่กำรเช่ำระยะสัน้ดงักล่ำว ในช่วงระยะเวลำหลงัจำกครบ
ก ำหนดอำยกุำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
3 อำคำร D อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง ทัง้นี ้คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8 
4 อยู่ในระหว่ำงกำรลงนำมสญัญำเช่ำ 
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33622 และ สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดท่ีสองในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33617, 33619 และบำงส่วนของที่ดินโฉนด

เลขท่ี 33620 

(2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 จ ำนวน 3 

หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร B, C และ D) ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 34,001.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลกู

สรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 28 

พฤษภำคม 2594 หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  

(3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อ

กำรใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนักงำนของโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 

สถำนะของ
สินทรพัย ์

: ▪ ภำยในอำคำรคลงัสินคำ้ประกอบดว้ย พืน้ท่ีคลงัสินคำ้และส ำนักงำน พรอ้มงำนระบบประกอบอำคำรและ
สำธำรณูปโภคโครงกำร โดยอำคำร B และ C อำยุอำคำรประมำณ 1  ปี ในขณะท่ีอำคำร D อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง 

▪ ถนนสำยหลกั ไดแ้ก่ ถนนเทพรตัน (ทล.34) ขนำด 12 ช่องจรำจร กวำ้งประมำณ 36.00 เมตร เขตทำงกวำ้ง
ประมำณ 80.00 เมตร และถนนสำยรอง-ผ่ำนหนำ้ ไดแ้ก่ ถนนเสำธงกลำง-จรเขใ้หญ่ ขนำด 2 ช่องจรำจร 
กวำ้งประมำณ 8.00 เมตร เขตทำงกวำ้งประมำณ 14.00 เมตร เป็นทำงส่วนบุคคล ทัง้นี ้นำงนภำพร สรุเดช
วิบูลย ์บริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด และคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ี 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนใหก้องทรสัต ์WHART เป็นผูร้บัประโยชนใ์น
ภำระติดพันในอสังหำริมทรพัยบ์นท่ีดินบำงส่วนของบริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด ซึ่งเป็นทำงเขำ้ออกระหว่ำง
ท่ีดินท่ีกองทรัสต ์WHART จะลงทุนในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 สู่ทำงสำธำรณะ เพื่อให้
กองทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของบุคคลดังกล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำง
รถยนต ์ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์สำธำรณปูโภคต่ำง ๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำ
ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลำท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทุนในโครงกำร
บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตำมบันทึกขอ้ตกลงที่กองทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกับ
บริษัท พชัรกำนดำ จ ำกดั (ซึ่งเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน) ต่อไป 

▪ อตัรำกำรเช่ำ ณ วนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติม (1 มกรำคม 2566) ในโครงกำรบำงนำ - ตรำด 
ก.ม. 23 โปรเจค 3 มผีูเ้ช่ำพืน้ท่ีอำคำรคลงัสินคำ้และส ำนกังำน รอ้ยละ 76.101,2 (หรือ รอ้ยละ  88.681 กรณี
รวมสญัญำเช่ำอำคำร D2 ท่ีเริ่ม ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2566)  

ขอ้ก ำหนด/
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึ่งถกูก ำหนดใหใ้ชป้ระโยชนท่ี์ดิน “ประเภทอตุสำหกรรมและคลงัสินคำ้” ปัจจบุนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรพัยส์ินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ  

กรรมสิทธิ ์ : นำงนภำพร สรุเดชวิบูลย ์บริษัท พชัรกำนดำ จ ำกัด และคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน และ WHA เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์สิ่งปลกูสรำ้ง 

 
 

1 ภายใตส้มมตฐิาน Central JD ขยายอายสุญัญาเช่าในอาคาร B ต่อไปอีก 1 ปี 
2 ทัง้นี ้หำก ณ วนัทีก่องทรสัต์ WHART เขำ้ลงทุนปรำกฏว่ำมีพืน้ที่อำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนทีย่งัมีผูเ้ช่ำไม่ครบเต็มจ ำนวนพืน้ที ่ในกำรนี ้
กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิ) ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส ำหรบัพืน้ทีอ่ำคำรคลงัสนิคำ้ และส ำนกังำนที่
ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ เป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัทีก่องทรสัต ์WHART เขำ้ลงทนุ หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตำม
สญัญำตกลงกระท ำกำรทีก่องทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกบั WHA (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิ)  ต่อไป 
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ภำระผกูพนั : ▪ ติดสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในหวัขอ้ “รำยละเอียดสินทรพัย”์ ขำ้งตน้ 
▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25152 ติดสญัญำเช่ำท่ีดินก ำหนด 30 ปี ระหว่ำงนำงนภำพร สรุเดชวิบูลย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ) กับ 

WHA (ผูเ้ช่ำ) โดยคงเหลืออำยสุญัญำนบัจำกวนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุประมำณ 28  ปี 5 เดือน 
▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 11595, 11596, 11597, 33561, 33563, 33618, 33621 และ 33622 ติดสญัญำเช่ำท่ีดิน

ก ำหนด 30 ปี ระหว่ำงบริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด (ผู้ใหเ้ช่ำ) กับ WHA (ผูเ้ช่ำ) โดยคงเหลืออำยุสญัญำนับ
จำกวนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุประมำณ 28  ปี 5 เดือน 

▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 33617, 33619 และ 33620 ติดสญัญำเช่ำช่วงระหว่ำงบริษัท ปทมุผล จ ำกดั (ผูใ้หเ้ช่ำช่วง) 
และ WHA (ผูเ้ช่ำช่วง) โดยคงเหลืออำยสุญัญำนบัจำกวนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุนประมำณ 28  ปี 5 
เดือน 

▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 33617, 33619 และ 33620 ติดสญัญำเช่ำระหว่ำงคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ) 
และ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด (ผู้เช่ำ) โดยคงเหลืออำยุสัญญำนับจำกวันท่ี  WHART คำดว่ำจะเข้ำลงทุน
ประมำณ 28  ปี 5 เดือน 

 
(2) โครงการซิกโนด 

  
 

ท่ีตัง้สินทรพัย ์ : เลขท่ี 890/39 และ 890/40 หมู่ท่ี 3 โครงกำร Signode Factory ภำยในนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีส
เทิรน์ซีบอรด์ 2 ถนนสำยสำยฉะเชิงเทรำ-สตัหีบ (ทล.331) ต ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำคำ จงัหวดัชลบรุี 

รำยละเอียด
สินทรพัย ์ 

: 

(1) สิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 22009) โดยมีเนือ้ท่ีเช่ำประมำณ 13 ไร่ 1 งำน 62.80 ตำรำงวำ  มี
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม  พรอ้มค ำมั่นของ 
WHA ท่ีใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

(2)  สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรซิกโนด จ ำนวน 1 หลงั ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ
อำคำรรวมประมำณ 8,151.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน
และอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม  
พรอ้มค ำมั่นของ WHA ท่ีใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี  

(3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อ
กำรใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรซิกโนด  

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน1 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญา
เช่า 

Signode Signode System (Thailand) Limited (“Signode”) 8,151 15 กันยำยน 2574  

 
 

1 ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
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สถำนะของ
สินทรพัย ์

: ▪ ภำยในอำคำรคลังสินค้ำประกอบด้วย พื ้นท่ีคลังสินค้ำ ส  ำนักงำน พร้อมงำนระบบประกอบอำคำรและ
สำธำรณปูโภคโครงกำร โดยมีอำยอุำคำรประมำณ 1  ปี 

▪ โครงกำรซิกโนดท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในครั้งนีม้ีพื ้นท่ีด้ำนหลังท่ีเป็นท่ีว่ำงยังไม่มีอำคำรตั้งอยู่  ซึ่งมีเนื ้อท่ี
โดยประมำณ 5,604 ตำรำงเมตร ปัจจุบัน Signode ไดเ้ช่ำพืน้ท่ีโครงกำรซิกโนดทั้งหมดซึ่งครอบคลุมพื ้นท่ี
ด้ำนหลังดังกล่ำวด้วย Signode มีแผนท่ีจะเพิ่มพืน้ท่ีคลังสินค้ำลงบนพืน้ท่ีด้ำนหลังดังกล่ำว โดยจะขอให้ 
WHA ปลูกสรำ้งอำคำรคลังสินคำ้ลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลังดังกล่ำว ซึ่งอำจเช่ือมต่อกับอำคำรคลังสินคำ้ปัจจุบนั 
และใหเ้ช่ำแก่ Signode อย่ำงไรก็ดี Signode ยงัมิไดด้  ำเนินกำรขอใหเ้พิ่มพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลัง
ดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  ทรพัยส์ินในโครงกำรซิกโนด ท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนครัง้นีจ้ึงยงัไม่มีคลงัสินคำ้บนพืน้ท่ี
ดำ้นหลังดังกล่ำว ดว้ยเหตุดังกล่ำว เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดล้งทุนในทรัพยส์ินในโครงกำรซิกโนดนีแ้ล้ว 
WHA จะขอให ้WHA มีสิทธิท่ีจะปลูกสรำ้งอำคำรคลังสินคำ้ลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลงัดงักล่ำว เพื่อใหเ้ช่ำแก่ผู้เช่ำ
ช่วงพืน้ท่ีดำ้นหลงัในเวลำนัน้ โดยอำคำรคลงัสินคำ้ท่ีปลกูสรำ้งลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลงัดงักล่ำวสำมำรถเชื่อมต่อ
กบัอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนปัจจุบนั และ ไม่เก็บค่ำตอบแทนใด ๆ จำก WHA 

▪ ถนนสำยหลกั ไดแ้ก่ ถนนสำยฉะเชิงเทรำ-สตัหีบ (ทล.331) ขนำด 2 ช่องจรำจร กวำ้งประมำณ 10.00 เมตร 
เขตทำงกวำ้งประมำณ 28.00 เมตร สิทธิกำรใชท้ำงเป็นทำงสำธำรณประโยชน ์และถนนสำยรอง-ผ่ำนหนำ้ 
ไดแ้ก่ ถนนภำยในนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 (WHA ESIE2)  ขนำด 4 ช่องจรำจร 
กวำ้งประมำณ 12.00 เมตร เขตทำงกวำ้งประมำณ 80.00 เมตร ใชท้ำงเขำ้-ออกภำยใตก้ำรจดัสรรท่ีดิน 

▪ อัตรำกำรเช่ำ ณ วันท่ี WHART คำดว่ำจะเข้ำลงทุนเพิ่มเติม (1 มกรำคม 2566) ในโครงซิกโนด มีผู้เช่ำ
อำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำน รอ้ยละ 100.001  

ขอ้ก ำหนด/
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

: ตั้งอยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึ่งถูกก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำร
อตุสำหกรรม” ปัจจบุนับริเวณท่ีตัง้ของทรพัยส์ินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ  

กรรมสิทธิ ์ : WHA เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง โดยไม่มีภำระผกูพนั  

ภำระผกูพนั : ติดสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในหวัขอ้ “รำยละเอียดสินทรพัย”์ ขำ้งตน้ 

 
(3) โครงการเทพารักษ ์กม.21 

   

 
 

1 ทัง้นี ้หาก ณ วนัที ่WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้
กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารโรงงาน คลงัสินคา้ และ
ส านกังานที่ยงัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้
เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 
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ท่ีตัง้สินทรพัย ์ : เลขท่ี 777/1 และ 777/2 หมู่ 1 โครงกำร WHA Mega Logistics Center Theparak km.21 (Building I,J) ถนน 
เทพำรกัษ์ ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

รำยละเอียด
สินทรพัย ์ 

: 
อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน1 

พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญาเช่า 

J บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“Kerry”) 9,272 31 มีนำคม 2568 

I2 อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งและจดัหำผูเ้ช่ำ 21,039 - 

(1) สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดท่ีหน่ึงในบำงส่วนของท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 36107) โดยมีเนือ้ท่ีแบ่งเช่ำช่วง
โดยประมำณ 28 ไร่ 3 งำน 29.40 ตำรำงวำ  มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2594 
หรือประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม 

(2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 จ ำนวน 2 หลงั (ไดแ้ก่ อำคำร 
J และ I) ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 30,311.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ 
อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สุดวันท่ี 24 พฤษภำคม 2594 หรือ
ประมำณ 28 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  

(3) กรรมสิทธิ์ใน เครื่องมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อ
กำรใชป้ระโยชนข์องที่ดิน อำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 

สถำนะของ
สินทรพัย ์

: ▪ ภำยในอำคำรคลงัสินคำ้ประกอบดว้ย พืน้ท่ีคลงัสินคำ้และส ำนักงำน พรอ้มงำนระบบประกอบอำคำรและ
สำธำรณูปโภคโครงกำร โดยอำคำร J ไดท้ ำกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่ำงกำรขอรบัใบรบัรองกำร
ก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรือเคลื่อนยำ้ยอำคำร ในขณะที่อำคำร I อยู่ในระหว่ำงก่อสรำ้ง คำดว่ำจะ
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ก่อนวนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 

▪ ถนนสำยหลกัและผ่ำนหนำ้ทรพัยส์ิน ไดแ้ก่ ถนนเทพำรกัษ์ ผิวจรำจรลำดยำง จ ำนวน 6 ช่องจรำจร กวำ้ง
ประมำณ 18.00 เมตร เขตทำงกว้ำงประมำณ 30.00 เมตร บริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด (ในฐำนะ
เจำ้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนให้
กองทรัสต์ WHART เป็นผู้ร ับประโยชน์ในภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์บนท่ีดินบำงส่วนของบริษัท 
สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด ซึ่งเป็นทำงเข้ำออกระหว่ำงท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนในโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21 สู่ทำงสำธำรณะ เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนบริวำรของ
บุคคลดงักล่ำว ใชป้ระโยชนใ์นทำงเดิน ทำงรถยนต ์ทำงระบำยน ำ้ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์สำธำรณูปโภค
ต่ำง ๆ ตลอดจนติดตั้งป้ำยชื่อและป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ ตลอด
ระยะเวลำท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตำมบนัทึกขอ้ตกลง
ท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกบับริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั (ซึ่งเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน) ต่อไป 

▪ อตัรำกำรเช่ำ ณ วนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติม (1 มกรำคม 2566) ในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.

21 มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีอำคำรคลงัสินคำ้และส ำนกังำน รอ้ยละ 30.593  

 
 

1 ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
2  อาคาร I อยู่ในระหว่างก่อสรา้ง คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8  
3  ทัง้นี ้หาก ณ วนัที ่WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ทีอ่าคาร คลงัสนิคา้ และส านกังานทีย่งัมีผูเ้ช่าไม่ครบเตม็จ านวนพืน้ที ่ในการนี ้WHART จะ
ขอให ้WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สิน) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคาร คลงัสินคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า 
เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที ่WHART เขา้ลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การที ่WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHAVH ต่อไป 
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ขอ้ก ำหนด/
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึ่งถกูก ำหนดใหใ้ชป้ระโยชนท่ี์ดิน “ประเภทอตุสำหกรรมและคลงัสินคำ้” ปัจจบุนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรพัยส์ินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ 

กรรมสิทธิ ์ : บริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกดั เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ท่ีดินและ WHAVH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์สิ่งปลกูสรำ้ง 

ภำระผกูพนั : ติดสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในหวัขอ้ “รำยละเอียดสินทรพัย”์ ขำ้งตน้ 
▪ ติดสญัญำเช่ำท่ีดินก ำหนด 30 ปี ระหว่ำงบริษัท สวุรรณภมูิไพศำล จ ำกัด (ผูใ้หเ้ช่ำ) กบั WHAVH (ผูเ้ช่ำ) 

โดย คงเหลืออำยสุญัญำ ณ วนัท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุประมำณ 28 ปี 5 เดือน 

 
(4) โครงการเคพเีอน็ บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 

   
 

ท่ีตัง้สินทรพัย ์ : เลขท่ี 333/27-31 และ 333/98 หมู่ท่ี 3 โครงกำร WHA-KPN Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.23 
Project 2 ถนนเสำธงกลำง-จระเขใ้หญ่ แยกจำกถนนเทพรตัน (ทล.34) กม.23 ต ำบลบำงเสำธง  
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

รำยละเอียด
สินทรพัย ์ 

: 
อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน1 

พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญา
เช่า 

K 
Charming World International Company 
Limited (“Charming”) 

2,903 31 มกรำคม 2570  

M2 Central JD Commerce Company Limited 
(“Central JD”) 

2,851 31 ธันวำคม 2565 

N DKSH (Thailand) Limited (“DKSH”) 6,605 31 ธันวำคม 2567 
 รวม 12,359  
J อยู่ระหว่ำงจัดหำผูเ้ช่ำ 4,586 - 

 
 

1 ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
2 Central JD หมดสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 65 โดยมีสิทธิต่ออำยุสญัญำเช่ำไปอีก 1 ปี จนถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2566 ซ่ึงหำกครบก ำหนดอำยุ
กำรเช่ำดงักล่ำวแลว้ และผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำสญัญำเพื่อต่ออำยุกำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำ ในกำรนี ้
กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิ) ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส ำหรบัพืน้ทีท่ีมี่กำร
เช่ำระยะสัน้ดงักล่ำว ในช่วงระยะเวลำหลงัจำกครบก ำหนดอำยกุำรเช่ำจนถึงวนัครบก ำหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ หรือจนกว่ำจะมี
ผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตำมสญัญำตกลงกระท ำกำรทีก่องทรสัต ์WHART จะเขำ้ท ำกบั WHA และ WHA KPN Alliance 
(ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 
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(1) สิทธิกำรเช่ำช่วงทอดท่ีสองในบำงส่วนของที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 5731, 21940, 21942 และ 21943) 
โดยมีเนือ้ท่ีแบ่งเช่ำช่วงโดยประมำณ 20 ไร ่2 งำน 86.50 ตำรำงวำ1มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวันท่ี 
2 มกรำคม 2587 หรือประมำณ 21 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม 

(2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนักงำนในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 

2 จ ำนวน 5 หลงั (ไดแ้ก ่อำคำร J, K, L, M และ N) ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 19,796.00 

ตำรำงเมตร และสิ่งปลกูสรำ้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร มีก ำหนด

ระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 2 มกรำคม 2587 หรือประมำณ 21 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART 

คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  

(3) กรรมสิทธิ์ใน เครื่องมือ อปุกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อ
กำรใชป้ระโยชนข์องท่ีดิน อำคำรคลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 

L อยู่ระหว่ำงจัดหำผูเ้ช่ำ 2,851 - 

สถำนะของ
สินทรพัย ์

: ▪ ภำยในอำคำรคลงัสินคำ้ประกอบดว้ย พืน้ท่ีคลงัสินคำ้และส ำนักงำน พรอ้มงำนระบบประกอบอำคำรและ
สำธำรณปูโภคโครงกำร โดยมีอำยอุำคำรประมำณ 1 ปี 

▪ ถนนสำยหลกั ไดแ้ก่ ถนนเทพรตัน (ทล.34) ขนำด 12 ช่องจรำจร กวำ้งประมำณ 36.00 เมตร เขตทำงกวำ้ง
ประมำณ 80.00 เมตร และถนนสำยรอง-ผ่ำนหนำ้ ไดแ้ก่ ถนนเสำธงกลำง-จรเขใ้หญ ขนำด 2 ช่องจรำจร 
กวำ้งประมำณ 8.00 เมตร เขตทำงกวำ้งประมำณ 14.00 เมตร โดยมีสิทธิในกำรใชถ้นนภำยในโครงกำร 
เชื่อมต่อสู่ทำงสำธำรณะประโยชน ์

▪ อัตรำกำรเช่ำ ณ วันท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติม (1 มกรำคม 2566) ในโครงกำรเคพีเอ็น บำง
นำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 มีผูเ้ช่ำพืน้ท่ีอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และ ส ำนกังำน รอ้ยละ 62.432,3 

ขอ้ก ำหนด/
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีม่วง” ซึ่งถกูก ำหนดใหใ้ชป้ระโยชนท่ี์ดิน “ประเภทอตุสำหกรรมและคลงัสินคำ้” ปัจจบุนับริเวณ
ท่ีตัง้ของทรพัยส์ินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ 

กรรมสิทธิ ์ : บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณทิ์พย ์ เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ท่ีดินและ WHA-KPN 
เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์สิ่งปลกูสรำ้ง 

ภำระผกูพนั : ติดสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในหวัขอ้ “รำยละเอียดสินทรพัย”์ ขำ้งตน้ 
▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5731, 21942, และ 21943 ติดสญัญำเช่ำที่ดินก ำหนด 30 ปี ระหว่ำง บริษัท ท็อปวิว บิส

ซิเนส จ ำกดั (ผูใ้หเ้ช่ำ) กบั WHA KPN Alliance (ผูเ้ช่ำ) โดยคงเหลืออำยสุญัญำนบัจำกวนัท่ี WHART 

คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุประมำณ 21 ปี 

 
 

1 เนือ้ทีด่ินดงักล่ำวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่ินบำงส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่ินแปลงนีอ้ยู่
ระหว่ำงกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 ภำยใตส้มมตฐิำน Central JD ขยำยอำยสุญัญำเช่ำในอำคำร M ต่อไปอีก 1 ปี 
3 ทัง้นี ้หำก ณ วนัทีก่องทรสัต์ WHART เขำ้ลงทุนปรำกฏว่ำมีพืน้ทีอ่ำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และ ส ำนกังำนทีย่งัมีผูเ้ช่ำไม่ครบเตม็จ ำนวนพืน้ที ่ใน
กำรนี ้กองทรสัต์ WHART จะขอให ้WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิ) ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ส ำหรบัพืน้ที่
อำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนทีย่งัไม่มีผูเ้ช่ำ เป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัทีก่องทรสัต ์WHART เขำ้ลงทุน หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วง
ระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตำมสญัญำตกลงกระท ำกำรทีก่องทรสัต์ WHART จะเขำ้ท ำกบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็น
เจำ้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 
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▪ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 21940 ติดสญัญำเช่ำท่ีดินก ำหนด 30 ปี ระหว่ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดักรณทิ์พย ์ (ผูใ้หเ้ช่ำ) 

กบั WHA KPN Alliance (ผูเ้ช่ำ) โดยคงเหลืออำยสุญัญำนบัจำกวนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุน

ประมำณ 22 ปี 

 
(5) โครงการวังน้อย 63  

  
 
ท่ีตัง้สินทรพัย ์ : เลขท่ี 345 หมู่ท่ี 5 โครงกำร WHA Central Mega Logistics Center Wangnoi 63 (Phase 3 (A,B) และ Phase 

4 (C)) ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ต ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
รำยละเอียด
สินทรพัย ์ 

: (1) สิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 46632) โดยมีเนือ้ท่ีเช่ำประมำณ 68 ไร่ 2 งำน 42.60 ตำรำงวำ  
มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม  พรอ้มค ำมั่น
ของ Central WHA Alliance ท่ีใหส้ิทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปี 

(2) สิทธิกำรเช่ำในอำคำรศูนยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนักงำนในโครงกำรวงันอ้ย 63 จ ำนวน 3 หลงั 
(ไดแ้ก่อำคำร A, B และ C ) ขนำดพืน้ท่ีเช่ำอำคำรรวมประมำณ 67,704.00 ตำรำงเมตร และสิ่งปลกูสรำ้ง
และทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอำคำร มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี
กองทรสัต ์WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม  พรอ้มค ำมั่นของ Central WHA Alliance ท่ีใหส้ิทธิกองทรสัต ์
WHART ต่ออำยกุำรเช่ำอีก 30 ปีโดยปัจจบุนัมีผูเ้ช่ำดงันี ้

 
(3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์ินอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจ ำเป็นต่อ

กำรใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนของโครงกำรวงันอ้ย 63  

อาคาร ผู้เช่าปัจจุบัน1 
พืน้ทีเ่ช่า  
(ตร.ม.) 

วันสิน้สุดสัญญา
เช่า 

A และ B 
บริษัท ซีอำรซ์ี ไทวสัด ุจ ำกัด 

40,186 30 มิถุนำยน 2574 

C2,3 27,518 31 กรกฎำคม 2575 

สถำนะของ
สินทรพัย ์

: ▪ ภำยในอำคำรคลังสินค้ำประกอบด้วย พื ้นท่ีคลังสินค้ำ ส  ำนักงำน พร้อมงำนระบบประกอบอำคำรและ
สำธำรณปูโภคโครงกำร โดยมีอำยอุำคำรประมำณ 1  ปี 

 
 

1 ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
2 อาคาร C อยู่ในระหว่างก่อสรา้ง คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่8  
3 อยู่ในระหว่ำงกำรลงนำมสญัญำเช่ำ 
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▪ ถนนสำยหลกั ไดแ้ก่ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ขนำด 10 ช่องจรำจร กวำ้งประมำณ 40.00 เมตร เขตทำงกวำ้ง
ประมำณ 70.00 เมตร สิทธิกำรใชท้ำงเป็นทำงสำธำรณประโยชน ์และถนนสำยรอง-ผ่ำนหนำ้ ไดแ้ก่ ถนน
พหลโยธิน (ทล.1) ขนำด 2 ช่องจรำจร กวำ้งประมำณ 12.00 เมตร เขตทำงกว้ำงประมำณ 12.00 เมตร 
Central WHA Alliance ไดม้ีเงื่อนไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียนภำระจ ำยอมในบำงส่วนของที่ดินของ
กองทรสัต ์WHART ในโครงกำรวังน้อย 63 ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทุนซือ้ไวใ้นปี 2561 เพื่อใชเ้ป็นทำงเขำ้-ออก 
ส ำหรบัท่ีดินเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั และส ำหรบัท่ีดินในโครงกำรวงั
นอ้ย 63 ท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนในครัง้นี ้ โดยไม่มีค่ำตอบแทน พรอ้มกันนี ้Central WHA Alliance ไดข้อให้
กองทรสัต ์WHART ยินยอมให ้Central WHA Alliance ใชพ้ืน้ท่ีบำงส่วนในโครงกำรวงันอ้ย 63 ท่ีกองทรสัต์
จะลงทุนในครั้งนี ้ เพื่อใช้เป็นทำงเข้ำ-ออก ส ำหรับท่ีดินของ Central WHA Alliance ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน และโดยไม่มีค่ำตอบแทน ทั้งนี ้ เงื่อนไขเป็นไปตำมสัญญำท่ีกองทรัสต ์WHART จะเข้ำท ำกับ 
Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจำ้ของทรพัยส์ิน) ต่อไป 

▪ อตัรำกำรเช่ำ ณ วนัท่ี WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติม (1 มกรำคม 2566) ในโครงวงันอ้ย มีผูเ้ช่ำอำคำร
ศนูยก์ระจำยสินคำ้ คลงัสินคำ้ และส ำนกังำน รอ้ยละ 100.001 

ขอ้ก ำหนด/
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

: ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีเขียว” ซึ่งถกูก ำหนดใหใ้ชป้ระโยชนท่ี์ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม” ปัจจบุนับริเวณท่ีตัง้
ของทรพัยส์ินไม่ตัง้อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ  

กรรมสิทธิ ์ : Central WHA Alliance เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้ง โดยไม่มีภำระผกูพนั  
ภำระผกูพนั : ติดสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในหวัขอ้ “รำยละเอียดสินทรพัย”์ ขำ้งตน้ 

 
1.2 ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
1.2.1 วัตถุประสงคแ์ละประโยชนข์องรายการ 
 
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนของ WHART ที่มุ่งเนน้กำรลงทุนในทรพัยสิ์น
ประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ และอำคำรโรงงำน ที่มีควำมพรอ้มในกำรก่อใหเ้กิดรำยได้และเป็นทรพัยสิ์นท่ีมี
ศักยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อเนื่องไปในอนำคต เนื่องจำกทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA 
ดงักล่ำวตัง้อยู่ในบรเิวณเขตจงัหวดัที่เป็นศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมและกำรคมนำคมขนส่งที่ส  ำคญัของประเทศ จะเอือ้ใหท้รพัยสิ์น
ของกลุ่ม WHA ดงักล่ำวเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด โดยทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA มีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีอำคำร (Occupancy Rate) 
เฉล่ียอยู่ในระดับสูง นอกจำกนี ้WHA และ/หรือบริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์น ตกลงว่ำจะช ำระค่ำเช่ำพืน้ที่เช่ำอำคำรคลังสินคำ้ทุก
โครงกำรที่ยังไม่มีผู้เช่ำ ณ วันที่ WHART เข้ำลงทุน ให้แก่ WHART เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ WHART เข้ำลงทุน หรือ
จนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว รวมถึง WHA หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบั
พืน้ที่อำคำรคลงัสินคำ้และส ำนกังำนโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเคพีเอ็นบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 

 
 

1 ทัง้นี ้หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารศูนย์กระจายสินคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานที่ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ที ่ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให ้WHA หรือ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์
WHART ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารศูนย์กระจายสนิคา้ คลงัสินคา้ และส านกังานทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีก่องทรสัต ์WHART เขา้
ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHART จะเขา้ท ากบั WHA 
และ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิ) ต่อไป 
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2 ในกรณีที่อำยสุญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำจะครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ และเมื่อครบก ำหนด
แลว้ ผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยสุญัญำเช่ำหรืออยู่ระหวำ่งกำรเจรจำตอ่อำยสุญัญำเชำ่ฉบบัใหม่แต่ผูเ้ชำ่ยงัไม่ช ำระคำ่เช่ำ WHA หรือ WHA 
KPN Alliance จะช ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวใหก้องทรสัตจ์นกว่ำจะมีผูเ้ช่ำรำยใหม่หรือมีผูเ้ช่ำช ำระค่ำเช่ำ  (แลว้แต่
กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน ซึ่งจะท ำให ้WHART มีรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรเพิ่มขึน้ทนัทีภำยหลัง
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ครัง้นี ้ นอกจำกจะช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจของ WHART ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยทั่วไป จำก
กำรที่ WHART มีขนำดสินทรพัย ์มลูค่ำตำมรำคำตลำด และรำยไดจ้ำกกำรจดัหำประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นโดยรวมเพิ่มมำกขึน้แลว้ 
ยงัช่วยใหป้ระมำณกำรอตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นปีแรกภำยหลงักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในครำว
เดียวกนัไม่ดอ้ยกว่ำเดิม 
 

ส ำหรับกำรแต่งตั้ง WHA ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสตใ์ห้เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่ม WHA ที่ 
WHART จะเขำ้ลงทนุในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะช่วยให ้WHART และ WHAREM สำมำรถบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นดงักล่ำวได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องทนัทีภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งอำจช่วยให ้WHART มีโอกำสไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้เนื่องจำกประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญของ WHA ในกำรประกอบธุรกิจพฒันำและใหบ้รกิำรเช่ำ
โครงกำรอสงัหำริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินคำ้และโรงงำน รวมถึงเป็นผูท้  ำหนำ้ที่บริหำรอสงัหำริมทรพัยข์องตนเอง (รวมถึงทรพัยสิ์น
ของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงคจ์ะเขำ้ลงทุนครัง้นี)้ ขณะที่อตัรำค่ำธรรมเนียมและเงื่อนไขส ำคัญของสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ส ำหรับทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ำลงทุนครั้งนี ้ มีลักษณะเดียวกับสัญญำแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหำร
อสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นที่ WHART เขำ้ลงทนุครัง้แรก และกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1- 7 
 
กำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่นกั
ลงทนุในกำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติม และอำจช่วยใหก้ำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทนุในกำรซือ้
ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีโอกำสส ำเรจ็ลลุ่วงไดม้ำกยิ่งขึน้ 
 
กำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตีจะช่วยให ้WHART ไดม้ำซึ่งแหล่งเงินทนุเพียงพอส ำหรบักำร
เขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ภำยในระยะเวลำตำมแผนงำนท่ีก ำหนดในกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ของ 
WHART คือ ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2566 โดยเงื่อนไขกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี
ดงักล่ำวมีเงื่อนไขส ำคญัไม่ดอ้ยกว่ำเมื่อเทียบเคียงกบัเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 และ
เงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่น (อำ้งอิงตำมขอ้มลูที่เปิดเผยในสำธำรณะ)  
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1.2.2 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการท ารายการ  
(การลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA) 

 
ข้อดขีองการท ารายการ 
1.  เป็นการลงทุนในทรัพยส์ินทีมี่ศักยภาพในการสร้างรายได้  

ทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงคจ์ะเขำ้ลงทนุ เป็นทรพัยสิ์นที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่ WHART 
ทันทีภำยหลังกำรเข้ำลงทุน เนื่องจำกทรัพย์สินดังกล่ำวมีอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่อำคำร (Occupancy Rate) เฉล่ีย 5 
โครงกำร ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน เท่ำกับรอ้ยละ เท่ำกับรอ้ยละ 77.121 (กรณีที่รวมสญัญำเช่ำที่เริ่มหลงัจำกวนัที่
กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุน จะมีอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียอำคำร (ไม่รวม undertaking) อยู่ที่รอ้ยละ 79.79) และในพืน้ที่
ส่วนที่เหลือทัง้หมดซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 22.88 ของพืน้ที่ดงักล่ำว WHA อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำผูเ้ช่ำ อีกทัง้ WHA และ/หรือ
บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น ตกลงว่ำจะช ำระค่ำเช่ำพืน้ที่เช่ำอำคำรคลงัสินคำ้ทกุโครงกำรที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัที่ WHART เขำ้
ลงทุน ใหแ้ก่ WHART เป็นระยะเวลำ 3 ปี รวมถึง WHA หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART 
ส ำหรบัพืน้ที่อำคำรคลงัสินคำ้และส ำนกังำนโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเคพีเอ็นบำงนำ-ตรำด 
กม. 23 โปรเจค 2 ในกรณีที่อำยุสัญญำเช่ำกับผูเ้ช่ำจะครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้
ลงทุน และเมื่อครบก ำหนดแลว้ ผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่ออำยุสญัญำเช่ำฉบบัใหม่แต่ผู้
เช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำ WHA หรือ WHA KPN Alliance จะช ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวใหก้องทรสัตจ์นกว่ำจะมี
ผูเ้ช่ำรำยใหม่หรือมีผูเ้ช่ำช ำระค่ำเช่ำ (แลว้แต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน ทั้งนี ้โครงกำร
ดงักล่ำวยงัมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่ WHART อย่ำงต่อเนื่องไปในอนำคต โดยมีอำยุสญัญำเช่ำคงเหลือเฉล่ีย
ถ่วงน ำ้หนกัประมำณ 4.94 ปี2 นบัจำกวนัที่คำดว่ำ WHART จะเขำ้ลงทนุ (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรือเจำ้ของทรพัยสิ์น
ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำแทน กรณีไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน) ซึ่งสญัญำเช่ำมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและกำร
เติบโตของค่ำเช่ำไวอ้ย่ำงชดัเจน จึงช่วยใหร้ำยไดข้อง WHART สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงในช่วงที่สภำวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั โดยผูเ้ช่ำกระจำยตวัอยู่ในอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น E-commerce กลุ่มผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรขนส่ง และ
กลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดกุ่อสรำ้ง เป็นตน้ อีกทัง้ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบของทรพัยสิ์นและปัจจยัสนบัสนนุต่ำงๆ เช่น  
o ทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ำลงทุนในครั้งนี ้ เป็นอำคำรคลังสินค้ำหรือโรงงำนที่มีที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่จังหวัด

สมทุรปรำกำร พระนครศรีอยธุยำ และชลบรุี ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงำนอตุสำหกรรมตัง้อยู่เป็นจ ำนวนมำกและอยู่ไม่ไกล
จำกกรุงเทพฯ  สนำมบินดอนเมือง สนำมบินสวุรรณภมูิ และท่ำเรือน ำ้ลึกแหลมฉบงั อนัเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ
และกำรคมนำคมขนส่งและกระจำยสินคำ้ที่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของประเทศ โดยขอ้มลูตลำดคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำโดยทั่วไป 
ซึ่งอำ้งอิงขอ้มลูจำกงำนวิจยัตลำดอำคำรคลังสินคำ้ใหเ้ช่ำที่จดัท ำโดยบริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด เมื่อเดือนมีกุมภำพันธ ์2565 ระบุว่ำ ณ ปลำยปี 2564 อตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ (Occupancy Rate) คลงัสินคำ้ใน
ตลำดคลงัสินคำ้จงัหวดัสมทุรปรำกำรซึ่งเป็นที่ตัง้ของ 3 ใน 5 ของทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเขำ้ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้นี ้มีอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่เพิ่มขึน้จำกปี 2563 ที่รอ้ยละ 86.10 เป็นรอ้ยละ 89.9 ในปี 2564 ส ำหรบัอุปสงค์
ควำมตอ้งกำรใชพ้ืน้ที่คลงัสินคำ้ในอนำคตของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ มีแนวโนม้ปรบัตวัตำมกำรเติบโตของกำร

 
 

1 ค ำนวณจำกกรณทีไีม่มีผูเ้ช่ำรำยใหม่เพิ่มเตมิ ผูเ้ช่ำเดมิใชส้ทิธิในกำรต่อสญัญำเช่ำ และรวมร่ำงสญัญำเช่ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ 
2 ค ำนวณจำกอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกักบัพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมดทีก่องทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุเพิ่มเตมิ ไม่รวมสทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
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อุปโภคบริโภคภำยในประเทศเป็นหลกั เนื่องจำกเป็นพืน้ที่หลกัของกำรกระจำยสินคำ้อุปโภคบริโภค (FMCG) ของ
กรุงเทพมหำนคร และ ประเทศไทย นอกจำกนี ้อปุสงคพ์ืน้ที่เช่ำคลงัสินคำ้ในจงัหวดัชลบรุี จะไดร้บัผลกระทบเชิงบวก
จำกควำมตอ้งกำรรถยนตไ์ฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้ในอนำคตและกำรสนับสนุนกำรลงทุนบนธุรกิจ 5G  ตลำดคลงัสินคำ้ของ
ประเทศโดยรวมมีอีกปัจจยัหลกัคือ ควำมเป็นไปของอุตสำหกรรมกำรผลิตในบำงประเภท อำทิเช่น ธุรกิจยำนยนต์
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์โดยในปี 2564 ยอดกำรผลิตรถยนตแ์ละแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสม์ีจ ำนวนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
9.15 และรอ้ยละ 14.24 ซึ่งจะส่งผลในแง่บวกกับธุรกิจคลังสินคำ้ส ำเร็จรูปในอนำคต  ทั้งนี ้ยังมีปัจจยัสนับสนุนที่
ส  ำคญัอนัเกิดจำกนโยบำยกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคมจำกภำครฐัรอบพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : “EEC”)  ไม่ว่ำจะเป็น กำรพัฒนำสนำมบิน กำรพัฒนำรถไฟฟ้ำ
ควำมเรว็สงู และท่ำเรือขนำดใหญ่ ทัง้นี ้หำกโครงกำรดงักล่ำวประสบควำมส ำเรจ็จะส่งผลเชิงบวกใหธุ้รกิจคลงัสินคำ้
และโรงงำนส ำเร็จรูปมีแนวโน้มที่ดีขึน้ สิบเนื่องจำกระบบกำรขนส่งที่ครบวงจรและทันสมัย รวมทั้งค ำนึกถึง
ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรประหยัดพลังงำนท่ีมำกขึน้ ส่งเสริมใหภ้ำคอุตสำหกรรมของไทยที่จะขยำยตวั
เพิ่มขึน้กลำยเป็นแหล่งอุตสำหกรรม และโลจิสติกสข์องอำเซียน (ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับสภำวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
คลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ ปรำกฎในขอ้ 4 ของเอกสำรแนบ 1 ในรำยงำนฉบบันี)้ 

 
อุปสงค ์อุปทาน และอตัราการเช่าคลังสนิค้าให้เช่า ปี 2563 - 2564 

จ าแนกตามจังหวดัซ่ึงเป็นทีต่ั้งทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA 

จังหวดั 
ปี 2563 ปี 2564 

อุปทาน  
(ตร.ม.) 

อุปสงค ์
 (ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(%) 

อุปทาน 
 (ตร.ม.) 

อุปสงค ์
 (ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(%) 

สมทุรปรำกำร  1,916,549.0 1,650,525.3 86.1 1,986,290 1,785,578 89.9 
ชลบรุี  1,391,006.0 1,122,058.3 80.7 1,395,339 1,103,400 79.1 

พระนครศรอียธุยำ  776,141.0 686,437.7 88.4 812,731 611,444 75.2 
   ทีม่า: บริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

o อำคำรคลงัสินคำ้อยู่ในสภำพดี มีอำยุอำคำรประมำณ 1-2 ปี (นบัแต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ) รวมทัง้ 
ภำยในโครงกำรมีควำมพรอ้มดำ้นระบบสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ไดแ้ก่  ระบบไฟฟ้ำ ระบบ
ประปำ ระบบโทรศพัท ์ระบบระบำยน ำ้ ระบบป้องกนัไฟไหมแ้ละดบัเพลิง ระบบระบำยอำกำศ เสน้ทำงคมนำคม
เพื่อใชใ้นกำรเขำ้ออกทรพัยสิ์น  นอกจำกนี ้บรเิวณโดยรอบที่ตัง้ทรพัยสิ์นพบว่ำ เป็นท่ีตัง้ของชมุชนและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น นิคมอุตสำหกรรม สนำมบิน สถำบนักำรศกึษำ ทำงหลวงแผ่นดิน ทำงด่วน โรงพยำบำล 
โรงไฟฟ้ำ ตลำด เป็นตน้ 

 
ดว้ยศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดข้องทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ดงันัน้ ภำยหลงักำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์น
ของกลุ่ม WHA จะส่งผลให้ WHART จะมีรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเพิ่มขึน้ ซึ่งเพิ่มโอกำสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตม์ี
โอกำสไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในหน่วยทรสัตข์อง WHART ในรูปผลประโยชนต์อบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนที่
เติบโตขึน้ของ WHART ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องไปในระยะยำว (กรณีทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ (Occupancy 
Rate) และอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมแผนงำนที่ WHART วำงไว)้ 
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2. ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยเดิมในปีแรกภายหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติม
ในคร้ังนีจ้ะไม่ดอ้ยลงกว่าเดิม   
จำกประมำณกำรงบก ำไรขำดทนุและกำรปันส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2566 (วนัท่ีคำดว่ำกองทรสัต์
จะเขำ้ลงทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2566 ที่จัดเตรียมโดย WHAREM โดยผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูต้รวจสอบบัญชีคือ 
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด พบว่ำ ภำยหลงัจำกกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้ผูถื้อ
หน่วยเดิมจะไดร้บัอตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยในปีแรกที่ประมำณ 0.80 บำทต่อหน่วย ซึ่งสงูกว่ำกรณีที่ไม่ไดเ้ข้ำ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่มีอตัรำผลตอบแทนในปีแรกที่ประมำณ 0.78 บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดของประมำณกำร
งบก ำไรขำดทนุและกำรปันส่วนแบ่งก ำไร ดงันี ้
 

ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทน 
1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

(หน่วย: ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพย ์

ทีม่ีอยู่เดิม  
อสังหาริมทรัพย ์
หลังการลงทุนเพ่ิม  

รำยได ้ 3,215.19  3,522.95  
ค่ำใชจ้่ำย 1 (308.06) (363.89) 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (331.03) (360.63) 
ก าไรสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน 2,576.10 2,798.43  
หกัออก : กำรช ำระคืนเงินตน้เงินกูย้ืม (0.90) (0.90) 
หกัออก : กำรช ำระคืนหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (42.38) (44.50) 
บวกกลบั : ปรบัปรุงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 31.19  35.13  
บวกกลบั : ภำษีมลูค่ำเพิ่มรอขอคืน - 25.63  
เงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุน 2,564.01  2,813.79 
ประมำณอตัรำกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุ (รอ้ยละ) 2 93.50 93.50 
จ ำนวนหน่วยทรสัต ์(ลำ้นหน่วย) 3 3,065.40 3,280.13 
การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท) 0.78  0.80  

 
ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดท้บทวนประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนและกำรปันส่วนแบ่งก ำไรข้ำงตน้ในส่วนที่
เพิ่มเติมจำกกำรลงทุนครัง้นีแ้ลว้ ไม่พบเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล อีกทั้งประมำณกำรดังกล่ำว
สอดคลอ้งกบัประมำณกำรท่ีจดัท ำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

  

หมายเหต:ุ    1 ค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
กองทรสัต ์ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ่าย 

 2 ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนที่อตัรารอ้ยละ 93.50 ของเงินสดสุทธิทีส่ามารถน ามาจ่าย
ประโยชนต์อบแทนและเงนิลดทนุ ซ่ึงค านวณจากก าไรสทุธิทีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทน  ปรบัปรุงดว้ยรายการ
สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายไดจ้ากค่าเช่าและ
บริการทีมิ่ไดร้บัช าระเป็นเงินสดจริง ค่าเช่าทีด่นิทีมิ่ไดจ่้ายเป็นเงนิสดจริง ดอกเบีย้คา้งจ่ายและค่าธรรมเนยีมธนาคารจ่าย
ล่วงหนา้ และก าไรหรือขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์จากการประเมินมูลค่าประจ าปี 
(ถา้มี) 

 3 จ านวนหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอา้งอิงเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรสัต์จะออกและ
เสนอขายสุดทา้ยอาจ มากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบั ทีป่ระมาณการนีไ้วไ้ด ้จ านวนหน่วยทรสัต์ทีใ่ชเ้ป็นตวัเลขอา้งอิงนี ้
ค านวณมาจากราคาทรพัย์สินทีล่งทุนที ่4,050.86 ลา้นบาท และออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจ านวน 214.73 
ลา้นหน่วย ทีร่าคา 11.00 บาทต่อหน่วย โดยประมาณ  



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

160 

 

3. เพิ่มขนาดสินทรัพยแ์ละรายได้ของ WHART เพื่อสร้างความน่าสนใจของ WHART ต่อนักลงทุน 
ภำยหลงักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้  WHART จะมีสินทรพัยแ์ละรำยไดเ้พิ่มขึน้ โดยมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จำก 
48,355.97 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงข้อมูลงบกำรเงินของ WHART ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่  31 มีนำคม 2565) เป็นประมำณ 
52,590.24 ลำ้นบำท และมีรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรเพิ่มขึน้ประมำณ 307.76 ลำ้นบำทต่อปี จำกสินทรพัยเ์ดิมที่มี
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรประมำณปีละ 3,215.19 ลำ้นบำท (จำกงบก ำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนตำม
สถำนกำรณ์สมมติ ส ำหรับปีตั้งแต่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2566 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญชีไดร้ับ
อนญุำต) ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยแ์ละรำยไดข้อง WHART จำกกำรเขำ้ลงทนุในครัง้นี ้อำจมีส่วนช่วยเพิ่มควำมเชื่อมั่น
และควำมน่ำสนใจในกำรลงทนุต่อนกัลงทุน ซึ่งควำมตอ้งกำรหน่วยทรสัตข์อง WHART ที่เพิ่มขึน้นัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งที่อำจ
ช่วยสนบัสนนุรำคำและสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหน่วยทรสัตข์อง WHART ในอนำคต  
 

 4. เป็นการลงทุนทีส่อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ WHART 
ทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเขำ้ลงทุนครัง้นี ้ สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทนุของ WHART ซึ่งก ำหนดที่จะ
มุ่งเนน้กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้ในทรพัยสิ์นประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ และ
อำคำรโรงงำน หรืออสังหำริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์อำจลงทุนได ้เนื่องจำกโครงกำรทั้งหมดเป็นโครงกำรอำคำร
คลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำที่ไดก้่อสรำ้งแลว้เสร็จและจะมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่อำคำร ปัจจุบนัเฉล่ีย 5 โครงกำร ณ วนัที่กองทรสัต์
เขำ้ลงทนุ เท่ำกบัรอ้ยละ 77.121 (กรณีที่รวมสญัญำเช่ำที่เริ่มหลงัจำกวนัท่ีกองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุน จะมีอตัรำกำร
เช่ำเฉล่ียอำคำร (ไม่รวม undertaking) อยู่ที่รอ้ยละ 79.79) และในพืน้ที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งเท่ำกับรอ้ยละ 22.88 
ของพืน้ที่ดังกล่ำว WHA และ/หรือบริษัทเจำ้ของทรัพยสิ์นอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำผู้เช่ำ อีกทั้ง WHA และ/หรือบริษัท
เจำ้ของทรพัยสิ์น ตกลงว่ำจะช ำระค่ำเช่ำพืน้ที่เช่ำอำคำรคลงัสินคำ้ทกุโครงกำรที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุ 
ใหแ้ก่ WHART เป็นระยะเวลำ 3 ปี  

 
ข้อดอ้ยและความเสี่ยงของการท ารายการ 
1. เพิ่มภาระกู้ยืมเงนิและภาระดอกเบีย้กับสถาบันการเงนิ  

กรณีที่ WHART กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชส้ ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้ WHART จะมีภำระหนีสิ้น
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สงูสดุตำมมติคณะกรรมกำรที่ทัง้หมดไม่เกิน 3,445.00 ลำ้นบำท ส่งผลให ้WHART 

มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินและหุน้กู ้เพิ่มขึน้เป็นประมำณ 15,715.002 ลำ้น

บำท และมีอตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วมเป็นประมำณรอ้ยละ 29.793 (จำกเดิม ณ วนัที่ 31 มีนำคม 

2565  WHART มีหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กู ้สทุธิ จ ำนวน 12,252.91 
ลำ้นบำท และมีอตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วม รอ้ยละ 25.34)  ซึ่งไม่เกินกว่ำขอ้ปฏิบตัิทำงกำรเงิน 
(Financial Covenants) ของสญัญำเงินกูข้องทรสัต ์ซึ่งก ำหนดใหผู้กู้จ้ะตอ้งด ำรงสถำนะอตัรำส่วนกำรก่อหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ต่อทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตไ์ม่เกินรอ้ยละ 35.00 
 

 
 

1 ค ำนวณจำกกรณทีไีม่มีผูเ้ช่ำรำยใหม่เพิ่มเตมิ ผูเ้ช่ำเดมิใชส้ทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ และรวมร่ำงสญัญำเช่ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ (ขอ้มูล ณ 
วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
2 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 
3 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

161 

 

ทัง้นี ้แมว้่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้WHART อำจจะใชแ้หล่งเงินทนุบำงส่วนจำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไร
ก็ดี เมื่อพิจำรณำถึงกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตของ  WHART ภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร (กรณีกำร
จัดหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นที่เขำ้ลงทุนในครัง้นี ้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว)้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระคำดว่ำ 
WHART จะมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวนเพียงพอต่อกำรช ำระดอกเบีย้และช ำระคืนเงินกูย้ืมดงักล่ำวได ้ 

 
2.  ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสตเ์น่ืองจากอาจมิได้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยเดิมทัง้หมด  

ตำมที่ WHART จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 ในกำรเพิ่มทุนของกองทรสัต ์โดยออก
และเสนอขำยหน่วยทรัสต ์จ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย เพื่อน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรสัตด์งักล่ำวเป็นแหล่งเงินทนุบำงส่วนในกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมนัน้ WHAREM จะจดัสรรหน่วยทรสัต์
ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครั้งนี ้ เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสตเ์ดิม โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่จะท ำให้กองทรัสตม์ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 1(“ผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม”) และจะจัดสรรเสนอขำยใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ซึ่งเมื่อรวมกับจ ำนวน
หน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่กลุ่ม WHA ตำมสดัส่วนหน่วยทรสัตท์ี่ถืออยู่เดิมจำกส่วนที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิม โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 
15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำย (กรณีไดร้บักำรอนุมัติจำกผูถื้อหน่วย) และส่วนที่เหลือจะจัดสรรใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และ/หรือใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีอ้ำจจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท ำให้กองทรัสต์มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรหรือไม่ก็ได ้
 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมทุกรำยใชสิ้ทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หม่ในกำรเพิ่มทุนของ WHART ครัง้นี ้จะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นดำ้นสดัส่วนกำรถือหน่วย (Control Dilution) เนื่องจำกเป็นกำรจดัสรรตำมสดัส่วนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ผลกระทบตอ่สัดสว่นการถือหน่วยทรัสต ์(Control Dilution) จากการเพิ่มทนุ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสตท์ีล่ดลง 

(Control Dilution) (ร้อยละ) 
กรณีที่ 1   ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะ

ท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ทัง้หมดใช้
สิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หม่ในกำรเพิ่มทนุท่ีรอ้ยละ 
50.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่ม 

3.70 

กรณีที่ 2   ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ทัง้หมด
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หม่ในกำรเพิม่ทนุ  

7.40 

หมายเหต:ุ ค านวณภายใตส้มมตฐิานจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเตมิ เท่ากบั 245.00 ลา้นหน่วย 
 

 
 

1   WHAREM ไดพ้ิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดวิธีกำรจัดสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นี ้ โดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำมที่ได้
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 
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ทัง้นี ้รำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขำยในครัง้นีจ้ะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจดัท ำโดยผูป้ระเมิน
มลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ  ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ (1) ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต ์(2) อตัรำผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสมที่นัก
ลงทุนจะไดร้บั (3) ศักยภำพในเชิงพำณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อัตรำดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลำดโลก (5) อัตรำ
ผลตอบแทนที่จะไดจ้ำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้รวมถึงกำรลงทนุทำงเลือกอื่น ๆ และ (6) 
ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนักลงทุนสถำบนั (Bookbuilding) ซึ่งในกรณีที่รำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขำยต ่ำกว่ำ
รำคำหน่วยทรสัตใ์นตลำด ณ ขณะนัน้ อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหน่วยลงทนุ (Price Dilution) 

 
3. ความเสี่ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินทีเ่ข้าลงทุนได้ตามแผนงานทีว่างไว้  

กรณี WHART ไม่สำมำรถจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เขำ้ลงทุนในครัง้นีไ้ดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว ้ 
ซึ่งอำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ เช่น   
o ไม่สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำหรือผูเ้ช่ำเดิมไม่ใชสิ้ทธิในกำรต่อสญัญำเช่ำ รวมถึงไม่สำมำรถบรรลกุำรลงนำมในสญัญำเชำ่

ที่อยู่ระหว่ำงกำรรำ่งสญัญำ ส ำหรบัอำคำร B D1 D2 และ D3 ของโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 อำคำร 
I ของโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 อำคำร J และ L ของโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 และอำคำร 
C โครงกำรวังนอ้ย 23 ที่ยังไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วันที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน และ/หรือ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำเช่ำ ซึ่ง 
WHA ตกลงเป็นผูช้  ำระค่ำเช่ำแทน เป็นระยะเวลำเช่ำ 3 ปี ส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ ซึ่งทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่
ยังไม่มีผูเ้ช่ำในปัจจุบันมีสัดส่วนรอ้ยละ 22.88 ของพืน้ที่เช่ำคลังสินคำ้ทั้งหมดของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเขำ้
ลงทนุครัง้นี ้ 

o ผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยสุญัญำเช่ำและ WHART ไม่สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำรำยใหมม่ำทดแทนผูเ้ชำ่เดิมได ้ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัรำกำร
เช่ำพืน้ที่ (Occupancy Rate) ลดลง อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำจำกสญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ของทรพัยสิ์นกลุ่ม WHA ที่มี
อยู่ในปัจจุบนั พบว่ำมีอำยุสญัญำเช่ำคงเหลือเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัประมำณ 4.94 ปี1นบัจำกวนัที่คำดว่ำ WHART จะ
เขำ้ลงทนุ  (ไม่รวมส่วนที่ WHA ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำแทน กรณีไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุ และระยะเวลำใน
กำรต่ออำยกุำรเช่ำ) 

o กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรและดแูลรกัษำทรพัยสิ์นในอนำคต เพื่อปรบัปรุงสภำพทรพัยสิ์นที่อำจ
มีควำมทรุดโทรมตำมอำยกุำรใชง้ำนที่เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ เกิดขึน้ไดจ้ำกหลำยปัจจยั เช่น กำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ภำวะกำรแข่งขนั
ที่รุนแรงจำกกำรเพิ่มขึน้ของอุปทำนอำคำรคลังสินคำ้ในบริเวณพืน้ที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะเข้ำลงทุน กำรขำดแคลน
บคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถในธุรกิจ เป็นตน้ โดยในกรณี WHART ไม่สำมำรถจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นของ
กลุ่ม WHA ไดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดบัและควำมต่อเนื่องของรำยได ้ท ำให้ WHART และผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์ำจมิไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้

  

 
 

1 ค ำนวณจำกอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกักบัพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมดทีก่องทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุเพิ่มเตมิ ไม่รวมสทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ 
(ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
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4. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชนแ์ละการมีภาระหน้าทีเ่พิ่มเติม กรณีสัญญาเช่าที่ดินหลัก และ/หรือ สัญญา
เช่าช่วงที่ดินทอดที่หน่ึงของโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 โครงการเทพารักษ์ กม. 21 และ
โครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเชา่
ช่วง 
ส ำหรบัโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  ซึ่ง WHART จะเขำ้ลงทนุในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 และ 2 และ
สิทธิกำรเช่ำอำคำร และกรรมสิทธ์ิใน งำนระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ์โดยสิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอำยุ
ประมำณ 28 ปี 5 เดือน นับตัง้แต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุน ซึ่งกำรที่ WHART ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน
ทอดที่ 2 นัน้ ส่งผลให ้WHART มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ในกรณีสญัญำเช่ำที่ดินหลกั (ระหว่ำงเจำ้ของที่ดินกบั บริษัท 
ปทุมผล จ ำกัด และ/หรือ WHA) หรือสัญญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่ำง บริษัท ปทุมผล จ ำกัด กับ WHA) ของ
โครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  ถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ไม่ว่ำดว้ย
สำเหตุใดก็ตำม ซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 และทอดที่ 2 ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่
จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุดก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให้ WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้ับ
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นที่เช่ำช่วงได ้อันจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำประโยชน์และรำยไดข้อง  WHART อย่ำงไรก็ดี 
WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  จะเกิดขึน้เมื่อ นำงนภำพร สรุเดช
วิบูลย ์บริษัท พัชรกำนดำ จ ำกัด และ คุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ บริษัท 
ปทมุผล จ ำกดั (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำที่ดินดงักล่ำวจำกคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย)์  ตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิก
สญัญำรวมทัง้ ตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั (ระหว่ำง นำงนภำพร สรุเดชวิบลูย ์และ WHA และระหว่ำง
บรษิัท พชัรกำนดำ จ ำกดั และ WHA และระหว่ำงคณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์และ บรษิัท ปทมุผล จ ำกดั) หรือสญัญำ
เช่ำช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่ำง บรษิัท ปทมุผล จ ำกดั และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนท่ีดินที่ WHART จะลงทนุ
เพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่ WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด 
หรือ WHA ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวได้
ระดบัหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขกำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำว อำจท ำให้ WHART มีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม หำก WHART ตอ้ง
เขำ้ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำหรือเขำ้สวมสิทธิเป็นผูเ้ช่ำที่ดินโดยตรงหรือผูเ้ช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 (แลว้แต่กรณี) เมื่อ
เปรียบเทียบกบักำรลงทนุในกรรมสิทธ์ิ หรือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกั หรือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ
ช่วงทอดที่ 1  
 

โครงสร้างการเข้าลงทนุในโครงการบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3 
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ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 ซึ่ง WHART จะเขำ้ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 ในบำงส่วน และสิทธิกำร
เช่ำอำคำร และกรรมสิทธ์ิใน งำนระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ ์โดยสิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอำยปุระมำณ 28 
ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุน ซึ่งกำรที่ WHART ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 ส่งผล
ให ้WHART มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ในกรณีสัญญำเช่ำที่ดินหลัก (ระหว่ำงเจำ้ของที่ดินกับ WHAVH) ของโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม. 21 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำ่ชว่ง ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดกต็ำม ซึ่งอำจส่งผล
ใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 ดังกล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุดก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่ำช่วงได ้อนัจะส่งผล
กระทบต่อกำรจดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ดี WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำร
เทพำรักษ์ กม. 21 จะเกิดขึน้ภำยใตเ้งื่อนไขว่ำในกรณีที่  WHAVH ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำหลัก บริษัท สุวรรณภูมิ
ไพศำล จ ำกัด (ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงจะยงัไม่แสดง
เจตนำกำรเลิกสัญญำเช่ำหลักไปยงั WHAVH แต่จะแจง้ให้ WHAVH และกองทรสัต ์WHART ทรำบถึงเหตุผิดสญัญำ
เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART มีสิทธิเขำ้แกไ้ขเหตผิุดสญัญำดงักล่ำว หรือบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำ
หลกั (ระหว่ำง บริษัท สวุรรณภูมิไพศำล จ ำกัด และ WHAVH) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขำ้แกไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำ
หลกัอนัเกิดจำก WHAVH แทน  

 
โครงสร้างการเข้าลงทนุในโครงการเทพารักษ ์กม. 21 

 
 
ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ซึ่ง WHART จะเขำ้ลงทนุในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 2 และ
สิทธิกำรเช่ำอำคำร และกรรมสิทธ์ิใน งำนระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ์โดยสิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอำยุ
ประมำณ 21 ปี นับตัง้แต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุน ซึ่งกำรที่ WHART ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 2 
นัน้ ส่งผลให ้WHART มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ในกรณีสญัญำเช่ำที่ดินหลกั (ระหว่ำงเจำ้ของที่ดินกับ บริษัท เคพีเอ็น 
แลนด ์จ ำกดั) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่ำง บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั กบั WHA KPN Alliance) ของ
โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ไม่ว่ำ
ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่  1 และทอดที่ 2 ดังกล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำม
เส่ียงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สุดก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให้ WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ 
ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่เช่ำช่วงได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อกำรจดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง  WHART อย่ำงไรก็ดี 
WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 จะเกิดขึน้เมื่อ บรษิัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จ ำกัด และ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

165 

 

จ ำกดั (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำที่ดินดงักล่ำวจำก บรษิัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกดั และ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดักรณท์ิพย)์  ตก
ลงสละสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำรวมทัง้ ตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำเช่ำหลกั (ระหว่ำง  บริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ำกัด และ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด และระหว่ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดักรณ ์และ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั)  
หรือสัญญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่ำง บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ำกัด และ WHAKPN WHA KPN Alliance) 
(แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่ WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ 
(Partial Step-in) ในกรณีที่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำดงักล่ำว ซึ่ง
เป็นแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวไดร้ะดบัหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขกำรเขำ้ลงทุน
ดงักล่ำว อำจท ำให ้WHART มีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม หำก WHART ตอ้งเขำ้ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสญัญำหรือเขำ้สวม
สิทธิเป็นผูเ้ช่ำที่ดินโดยตรงหรือผูเ้ช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 (แลว้แต่กรณี) เมื่อเปรียบเทียบกบักำรลงทนุในกรรมสิทธ์ิ หรือกำร
ลงทนุในสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำหลกั หรือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำช่วงทอดที่ 1  
 

โครงสร้างการเข้าลงทนุในโครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2  
 

 
 

5. ความเสี่ยงจากการขาดประโยชน์ในการให้เช่าทรัพยส์ิน กรณี WHART ไม่สามารถใช้สิทธิต่อสัญญาเช่า
โครงการซิกโนด และโครงการวังน้อย 63 
กรณี WHART ไม่สำมำรถใช้สิทธิในกำรต่อสัญญำเช่ำทรัพยสิ์นโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวังน้อย 63 อีก 30 ปี 
ภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำส่วนแรกได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม จะส่งผลกระทบให้ WHART สญูเสียโอกำสที่
จะไดร้บัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกทรพัยสิ์นดังกล่ำวในอนำคตตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก 

WHA ตกลงจะน ำที่ดินโฉนดเลขที่ 22009 เนือ้ที่ประมำณ 13-1-62.80 ไร่1 และที่ดินโฉนดเลขที่ 46632 เนือ้ที่ประมำณ 

68-2-42.60 ไร่2 ซึ่งเป็นที่ดินที่ตัง้ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 ตำมล ำดบั รวมทัง้ทรพัยสิ์นอื่นท่ีเช่ำของ

โครงกำรดงักล่ำว มำจ ำนองเป็นหลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ใหสิ้ทธิต่ออำยสุญัญำ
เช่ำแก่ WHART (รำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัของรำ่งสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นและรำ่งสญัญำจ ำนองที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง
ดงักล่ำว ปรำกฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1.2 ของรำยงำนฉบบันี)้ โดยมีวงเงินจ ำนองไม่สงูกว่ำรำคำประเมินเฉล่ียของผูป้ระเมนิ
อิสระ 2 รำย ตำมวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 ณ วนัท่ี WHART 

 
 

1 อยู่ในระหว่ำงกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
2 อยู่ในระหว่ำงกำรแบ่งโฉนด 
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จะเขำ้ลงทุน ซึ่งกรณีที่กลุ่ม WHA ผิดสญัญำในกำรใหสิ้ทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวกลุ่ม  WHA จะตอ้งช ำระคืน
ค่ำเช่ำทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ตำมสดัส่วนของมลูค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำส่วนแรกและระยะเวลำกำรเช่ำที่
ต่ออำยทุี่เหลือต่อมลูค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำทัง้หมด และกรณีกลุ่ม WHA จงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่
ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญำกลุ่ม WHA ตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรที่ผูเ้ช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์
ทรพัยสิ์นท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำที่ก ำหนด ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำย ุ(ในกรณีที่ผูเ้ช่ำใชสิ้ทธิต่ออำยุ
กำรเช่ำแลว้) นอกจำกนี ้ WHART สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิใดๆ ตำมกระบวนกำรและขั้นตอนทำงศำลเพื่อบังคับ
จ ำนองทรพัยสิ์นเช่ำเพื่อช ำระควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ได ้โดย WHART จะมีบรุมิสิทธิเหนือเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำด
ของทรพัยสิ์นที่จ  ำนอง โดยหำกจ ำนวนเงินสุทธิที่ไดจ้ำกกำรขำยดังกล่ำวนอ้ยกว่ำค่ำเสียหำยจำกเหตุดังกล่ำวกลุ่ม  
WHA ยงัคงรบัผิดชดใชเ้งินเสียหำยในจ ำนวนที่ยงัคงขำดตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จริงต่อ  WHART จนครบถว้น ซึ่ง
เงื่อนไขตำมสญัญำจ ำนองดงักล่ำวจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อ WHART จำกกำรไม่สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรต่อ
สญัญำเช่ำทรพัยสิ์นโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 
6. เกิดการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสตเ์พิ่มขึน้ 

กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA กำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นดงักล่ำว และ 
ส่งผลให้ WHART เกิดกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดกำรกองทรัสตเ์พิ่มเติมจำกที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้ง อำจเกิดขอ้สงสัยต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ัดกำรกองทรัสตใ์นกำรเจรจำ
ต่อรองเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA รวมทัง้ กำรเจรจำต่อรองค่ำธรรมเนียมและเงื่อนไขกำรแต่งตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของ WHA ในกำรท ำหน้ำที่ผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัย ์(ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของกำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและบุคคลภำยนอก กรณีกำรลงทุนในทรพัยสิ์น
ของกลุม่ WHA และกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ปรำกฏในขอ้ 1.2.3 ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

7. ความเสี่ยงในกรณีทีเ่งือ่นไขบังคับก่อนการท ารายการไม่เป็นผลส าเร็จ 

เนื่องจำกกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้มีเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ตอ้งบรรลุผลส ำเร็จก่อนกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรหลำยประกำร เช่น  
o ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ตอ้งมีมติอนุมัติกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม รวมถึงมีมติอนุมัติ

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว เช่น กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรสัตใ์หม่ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ี
หนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์หม่ต่อนักลงทุน รวมถึงกำรกูย้ืมเงิน
จำกสถำบนักำรเงิน เป็นตน้ 

o ทรสัตีใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็นไปตำมสญัญำนีแ้ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
o เจำ้ของทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของตนใหข้ำยทรพัยสิ์น

ดังกล่ำวใหแ้ก่ WHART และไดด้  ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหท้รพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำวพรอ้มส ำหรบักำร
ลงทนุโดย WHART ซึ่งรวมถึงประเด็นที่ยงัคงคำ้งจำกกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย 

o กำรขออนมุตัิจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ/หรือ ผูเ้ช่ำช่วงท่ีดินทอดท่ี 1 (แลว้แต่โครงกำร) เพื่อตกลงสละสิทธิ
ในกำรบอกเลิกสญัญำ และ/หรือ ตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั และ/หรือ สญัญำเช่ำช่วงที่ดิน
ทอดที่หนึ่ง (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ให้แก่กองทรสัต ์
WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ผูเ้ช่ำที่ดิน และ/หรือ ผูเ้ช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 
1 ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำที่ดินดงักล่ำว 
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o ส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 WHART จะลงทุนภำยใตเ้งื่อนไขว่ำในกรณีที่ WHAVH ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำ
เช่ำหลกั เจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินตกลงจะยงัไม่แสดงเจตนำกำรเลิกสญัญำเช่ำหลกัไปยงั WHAVH แต่จะแจง้ให ้
WHAVH และกองทรัสต์ WHART ทรำบถึงเหตุผิดสัญญำเพื่อให้กองทรัสต์ WHART มีสิทธิเข้ำแก้ไขเหตุผิด
สัญญำดังกล่ำว หรือบอกกล่ำวรบัโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำง บริษัท สุวรรณภูมิไพศำล 
จ ำกัด และ WHAVH) เฉพำะส่วนที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 
ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่  (Partial Step-in) และเขำ้แกไ้ขกำรผิดสัญญำเช่ำหลักอันเกิดจำก WHAVH 
แทน 

 
ดงันัน้ กรณีที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไม่บรรลผุลส ำเร็จ  WHART ตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรเขำ้ท ำรำยกำรโดยสญูเปล่ำ เช่น ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำยในกำรตรวจสอบสถำนะของทรพัยสิ์น  ค่ำจดัท ำรำยงำน
ประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินรำคำสินทรพัย ์เป็นตน้ 
 

1.2.3 เปรียบเทยีบขอ้ดขี้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัและบุคคลภายนอก  
 

(1) การลงทนุในทรัพยส์นิเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA  
 
ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั 
1. คุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของกลุ่ม WHA 
เนื่องจำกทรพัยสิ์นของบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ี WHART จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจพัฒนำและให้บริกำรเช่ำโครงกำร
อสงัหำริมทรพัย ์ประเภทคลงัสินคำ้และโรงงำนมำกกว่ำ 20 ปี ส่งผลใหท้รพัยสิ์นที่ WHART มีควำมประสงคจ์ะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้นี ้ เป็นอำคำรคลังสินคำ้ใหเ้ช่ำที่ก่อสรำ้งขึน้ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรพัฒนำอำคำรคลังสินคำ้และ
โรงงำนที่มีคุณภำพสงู โดยมีโครงสรำ้งและพืน้อำคำรที่แข็งแรงคงทนเพื่อรองรบักำรใชง้ำนในระยะยำว ซึ่งเป็นแนวทำง
หลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของ WHA  อีกทัง้เป็นทรพัยสิ์นที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยได ้เนื่องจำกขอ้ไดเ้ปรียบดำ้นท ำเล
ที่ตัง้ ซึ่งอยู่ในเขตจงัหวดัที่มีโรงงำนอตุสำหกรรมตัง้อยู่เป็นจ ำนวนมำก และอยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศนูยก์ลำงทำง
เศรษฐกิจและแหล่งคมนำคมขนส่งที่ส  ำคญัของประเทศ เช่น สนำมบินสวุรรณภมูิ ท่ำเรือน ำ้ลกึแหลมฉบงั เป็นตน้ ซึ่งเป็น
แนวทำงหลกัในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินคำ้และโรงงำนใหเ้ช่ำของ WHA ที่มุ่งเนน้ในท ำเลที่มี
ศกัยภำพในกำรเป็นศนูยก์ระจำยสินคำ้หรือสนบัสนนุงำนดำ้นโลจิสติกสข์องผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมต่ำงๆ  

 
2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณใ์นการท างานร่วมกัน 

เนื่องจำก WHART และกลุ่ม WHA มีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินกำรซือ้ขำยทรัพยสิ์นระหว่ำงกันมำก่อน โดย WHA ได้
จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นประเภทโครงกำรคลังสินคำ้ใหเ้ช่ำแก่ WHART ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2557 เป็นตน้มำ อีกทั้ง ปัจจุบัน 
WHA ยังท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับทรัพยสิ์นของ  WHART ทั้งหมด ทั้งนี ้ดว้ยประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนรว่มกนัระหว่ำง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่ำนมำ ย่อมท ำใหก้ำรประสำนงำนและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรเขำ้
ลงทุนในทรพัยสินของกลุ่ม WHA เพิ่มเติมในครัง้นี ้มีควำมคล่องตัวมำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของ
บคุคลภำยนอก  
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3. มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงทรัพยส์ินต ่ากว่า 
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของบุคคลเก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดกำร  WHART จะมีค่ำธรรมเนียมผูจ้ัดกำรกองทรสัตใ์นส่วน
ค่ำธรรมเนียมในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นของทรสัต ์(Acquisition fee) ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นที่
ไดม้ำของทรสัต ์ซึ่งเป็นอตัรำที่ต  ่ำกว่ำเมื่อเทียบกับกรณีไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นจำกบุคคลอื่น ซึ่งมีค่ำธรรมเนียมในอตัรำไม่
เกินรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีไดม้ำของทรสัต ์ 
 

ข้อดอ้ยของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
กำรเข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงที่มีอ  ำนำจควบคุมใน WHAREM ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำร
กองทรสัตข์อง WHART ในปัจจุบนั (เนื่องจำก WHA เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ WHAREM) นัน้ อำจก่อใหเ้กิด
ขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ต่ำงๆ กบักลุ่ม WHA ทัง้ในส่วนรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม  
 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกก่อนกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่ำว WHAREM ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสตไ์ดว้่ำจำ้งที่ปรึกษำในกำร
ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน (Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นและอุปกรณห์ลกัของทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติม (ตำมขอ้ก ำหนดในประกำศ สร.26/2555)  ขณะที่รำคำในกำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้อำ้งอิงจำกรำคำประเมิน
ของผูป้ระเมินอิสระจ ำนวน 2 รำย ซึ่งเป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกทัง้ กำรเขำ้ท ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกันดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร รวมถึงได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรของผู้จัดกำรกองทรัสต ์(โดยกรรมกำรผู้มีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติ
รำยกำร) และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกทรสัตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 
ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
ไม่เกิดกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกบับุคคลที่เก่ียวโยงกบัผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พิ่มเติมจำกที่มีอยู่ในปัจจุบนั  รวมทัง้ ไม่เกิดขอ้
สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ในกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ต่ำงๆ กบัผูข้ำยทรพัยสิ์นซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก 
 
ข้อดอ้ยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1. กำรเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึ่ง WHART และ/หรือ WHAREM ไม่เคยมีประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนร่วมกันมำ

ก่อน อำจท ำให ้WHART และ/หรือ WHAREM ตอ้งใชร้ะยะเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นของบคุคลภำยนอกมำกกว่ำเมื่อเทียบกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรกับกลุ่ม WHA เช่น กำร
ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน (Due Diligence) ทรพัยสิ์น กำรเจรจำต่อรองรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นตน้  

2. กำรเข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก อำจท ำให้ WHART และ/หรือ WHAREM มีควำมจ ำเป็นตอ้งแต่งตัง้
บุคคลภำยนอกดงักล่ำวเป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์พิ่มเติมเพื่อประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยสิ์นดังกล่ำวภำยหลังกำรเข้ำลงทุน ส่งผลให้ WHART และ/หรือ WHAREM อำจมีภำระหน้ำที่เพิ่มขึน้ในกำร
ประสำนงำนกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์หลำยรำย และ/หรืออำจมีควำมใช้จ่ำยเก่ียวกับค่ำธรรมเนียมผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยส์งูกว่ำเมื่อเทียบกบักำรมีผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยเ์พียงรำยเดียว ในทำงกลบักัน กรณีที่  WHART และ/
หรือ WHAREM แต่งตัง้ใหผู้บ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยเ์ดิมในปัจจบุนัเป็นผูบ้ริหำรจดักำรทรพัยสิ์นของบคุคลภำยนอก อำจ
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ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพหรือควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นได ้เนื่องจำกผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย์
จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรศกึษำขอ้มลูต่ำงๆ ของทรพัยสิ์น 

3. มคี่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นส่วนค่ำธรรมเนียมในกำรไดม้ำซึ่งทรัพยสิ์นของทรสัต ์(Acquisition fee) ในอตัรำที่
สงูกว่ำกรณีกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต  ์
 

(2) การแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 
 
ข้อดีของการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต ์
1. ประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพยส์ิน 

ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของกลุ่ม WHA ในกำรประกอบธุรกิจพัฒนำและให้บริกำรเช่ำโครงกำร
อสงัหำริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินคำ้และโรงงำนมำกกว่ำ 20 ปี รวมทัง้เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์องกลุ่ม WHA ดว้ย
ตนเอง ดงันัน้ กำรแต่งตัง้ WHA ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเขำ้ลงทนุ
ในครัง้นีต้่อไปในอนำคต จะช่วยให้ WHART และ WHAREM สำมำรถบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นดงักล่ำวไดต้่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต เพื่อช่วยให้ WHART มีโอกำสไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว ้มำกกว่ำเมื่อเทียบกบักำรว่ำจำ้งบคุคลภำยนอกอื่นมำเป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ 
WHART ประสงคจ์ะเขำ้ลงทนุครัง้นี ้ 
 

2. ความคล่องตัวในการด าเนินการต่างๆ จากประสบการณใ์นการท างานร่วมกัน 
ปัจจุบนั WHA ท ำหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของ WHART ทัง้หมด ทัง้นี ้ดว้ยประสบกำรณใ์น
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่ำนมำ ย่อมท ำใหก้ำรประสำนงำนและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
เพื่อรว่มกนับรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในกำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้มีควำมคล่องตวัมำกกว่ำเมื่อ
เทียบกบักำรว่ำจำ้งบคุคลภำยนอกเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นดงักล่ำว 
  

3. อัตราการเรียกเก็บค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์อง WHA มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตาม
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์จากการพิจารณาเปรียบเทยีบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ี่จะ
เรียกเก็บกับ WHART คร้ังนี้ กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสตใ์นปัจจุบัน 
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของอตัรำค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่  WHA จะเรียกเก็บจำกกองทรสัต ์
ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดท้ ำกำรเปรียบเทียบอตัรำค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่จะเรียกเก็บกบักองทรสัต์ กบัอตัรำ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบักำรบริหำรอสงัหำรมิทรพัยข์อง WHART ในปัจจบุนั ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็น
ว่ำอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจำก WHA เป็นเจำ้ของและผูบ้ริหำรงำนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมมำตัง้แต่ตน้ และเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยที่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยว
ช ำนำญในกำรบริหำรงำนอำคำรคลังสินคำ้ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ และอำคำรโรงงำน อีกทั้งยังมีควำมช ำนำญในกำร
บรหิำร จดักำร และมีทีมงำนดำ้นต่ำงๆ ที่มีประสบกำรณแ์ละมีประสิทธิภำพ WHA ถือว่ำเป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ ์พรอ้มทัง้มีควำมคุน้เคยกับทรพัยสิ์นที่กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่ำงดี 
กำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สดุของกองทรสัต ์โดยค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยใ์ชเ้กณฑก์ำรคิดค ำนวณเช่นเดียวกนักบัเกณฑใ์นกำร
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ค ำนวณค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยใ์นกำรเขำ้ลงทนุครัง้แรก กำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้
ที่ 4 ครัง้ที่ 5 ครัง้ที่ 6 และครัง้ที่ 7 ของ WHART  

 
ข้อด้อยของการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต ์
กำรแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรพัยส์ ำหรับทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะเข้ำลงทุนในครัง้นี ้ส่งผลให้ 
WHART เกิดกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พิ่มเติมจำกที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ปัจจุบนั 
WHART ไดแ้ต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นทัง้หมดของตน)  รวมทัง้ อำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็น
อิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองค่ำธรรมเนียมและ/หรือเงื่อนไขกำรว่ำจำ้ง WHA 
เป็นผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย ์และ/หรือกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของ WHA ในกำรท ำหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย ์ 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีกำร
ก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอิสระของ WHAREM และไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกทรสัตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็น
แนวทำงหน่ึงที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 
(3) การจัดสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 

 
ข้อดขีองการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
1. เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุน 

ขอ้ตกลงเรื่องกำรถือครองหน่วยทรสัตใ์นร่ำงสญัญำตกลงกระท ำกำร ซึ่ง WHA ตกลงเขำ้ถือและรกัษำสดัส่วนกำรถือ
ครองหน่วยทรสัตข์อง WHART ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ WHART เฉพำะที่มีกำร
ออกและเสนอขำยในกำรเสนอขำยในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 7 ของ WHART ครัง้นี ้ใหอ้ยู่ในควำมครอบครองของ WHA และ/
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตลอด 3 ปี นับแต่วันที่ WHART เขำ้ลงทุนนั้น เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่นกั
ลงทุนภำยนอก และผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมรำยอื่น ในฐำนะผู้ถือหน่วยรำยใหญ่รำยหนึ่งของ  WHART และเจ้ำของ
อสงัหำรมิทรพัยท์ี่ WHART เขำ้ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

 
2. การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีความชัดเจน 

ภำยหลงัจำกจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยทัง้หมด เพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมรำยชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ 
โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่จะท ำให้กองทรัสตม์ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยแลว้  จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม
ดังกล่ำวใหแ้ก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA โดยเมื่อรวมกับจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่กลุ่ม 
WHA ตำมสัดส่วนหน่วยทรัสตท์ี่ถืออยู่เดิมจำกส่วนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม  โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขำยทั้งหมด กำรจัดสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ 
WHA จะช่วยสรำ้งควำมชดัเจนต่อกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์รวมถึงอำจช่วยใหก้ำรออกและเสนขำยในครัง้นีม้ี
โอกำสส ำเรจ็ลลุ่วงไดม้ำกยิ่งขึน้ 
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ข้อดอ้ยของการจดัสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA 
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA อำจส่งผลให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมรำยอื่นมีผลกระทบในดำ้นสดัส่วนกำรถือหน่วย ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหส้ำมำรถ
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยเพิ่มเติมตำมสดัส่วนเดมิ หรือในกรณีไดร้บักำรจดัสรรในสดัส่วนที่อำจนอ้ยกว่ำกรณีที่
ไม่มีกำรเสนอขำยให ้WHA และ/หรือบคุคลกลุ่มเดียวกนัของ WHA รวมถึงอำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM 
ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ัดกำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองรำคำและ/หรือเงื่อนไขกำรเสนอขำย อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร 
(Operation Manual) รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอิสระของ WHAREM โดยกำรก ำหนดรำคำเสนอขำย
หน่วยทรสัตเ์ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ดียวกับที่ใชก้ ำหนดรำคำที่เสนอขำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมและต่อประชำชนทั่วไป ทัง้นี ้
หำกผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมขำ้งตน้แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินสิทธิ WHAREM อำจจะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์กินสิทธิ
ดงักล่ำวตำมเห็นสมควรพรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และ/หรือ 
ใหแ้ก่ประชำชน (Public Offering) หรือไม่ก็ได ้
 
(4) การกู้ยืมเงนิจากสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกันกบัทรัสตี  
 
ข้อดขีองการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซ่ึงเป็นการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกันกับทรัสต ี
1. ข้อเสนอเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับทรัสตีมีเงื่อนไขส าคัญไม่ด้อยกว่าเม่ือเทียบเคียง

กับเงนิกู้ยืมของกองทรัสตอ์ื่น 
 เงื่อนไขส ำคัญต่ำงๆ ของขอ้เสนอเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรสัตีซึ่ง WHAREM ไดร้บัใน

ปัจจุบัน มีเงื่อนไขที่ส  ำคัญไม่ดอ้ยกว่ำเมื่อเทียบเคียงกับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์อื่นที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ใกลเ้คียงกบั WHART 

 
 โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ไดพ้ิจำรณำขอ้เสนอเงินกูย้ืมของสถำบนักำรเงินท่ีเป็นเงินกูย้ืมส ำหรบักำรลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 8 นี ้ของ WHART โดยกำรเปรียบเทียบเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้อเสนอเงินกูย้ืมดังกล่ำวกับเงินกูย้ืมของ  WHART 
ส ำหรบักำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครั้งที่ 7 รวมถึงเปรียบเทียบเงื่อนไขเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นที่มีลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกัน โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูที่มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูเพื่อออก
และเสนอขำยหน่วยทรัสต ์และประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนและกำรปันส่วนแบ่งก ำไรตำมสมมติฐำนของแต่ ละ
กองทรสัต ์อนัประกอบดว้ย กำรลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
เหมรำช (“HREIT”) กำรลงทุนทรัพยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของทรัสตเ์พื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) กำรลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัยเ์พื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(“FTREIT”) และกำร
ลงทนุทรพัยสิ์นครัง้แรก ของททรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล 
(“PROSPECT”) มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปรายละเอียดข้อเสนอเงนิกู้ยืม 

เงื่อนไขเงินกู้
ยืม 

ทีส่ าคัญ 

ข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับ
การลงทุนทรัพยส์ิน
เพ่ิมเติมครั้งที ่8 ของ 

WHART1 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่7 

ของ WHART2 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ HREIT3 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่2 

ของ AIMIRT4 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ FTREIT5 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นครั้งแรก ของ 

PROSPECT6 

สถำบนักำรเงิน
ผูใ้หกู้ ้

ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกสิกรไทย สถำบนักำรเงิน ธนำคำรพำณิชย ์สถำบนั
กำรเงิน บริษัทประกนัภยั 
และ/หรือบุคคลอื่นที่อำจให้

สินเชื่อแก่กองทรสัต ์

สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงิน 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้ระยะยำว: 3,445 ล้ำน
บำท ส ำหรับลงทุนทรัพย์สิน
เพิ่มเติม  
 

วงเงินกู้ระยะยำว: 5,770 ล้ำน
บำท ส ำหรับลงทุนทรัพย์สิน
เพิ่มเติม  
 

วงเงินกูร้ะยะยำว: 650 ลำ้น
บำท ส ำหรบัลงทนุทรพัยส์ิน
เพิ่มเติม  
 

วงเงินกูร้ะยะยำว: 600 ลำ้น
บำท ส ำหรบัลงทนุทรพัยส์ิน
เพิ่มเติม  
 

วงเงินกู้ระยะสั้น: 3,500 ล้ำน
บำท ส ำหรับลงทุนทรัพย์สิน
เพิ่มเติม  
 

วงเงินกู้ระยะยำว: 1,136.50 
ล้ำนบำท ส ำหรับลงทุนใน
ทรพัยส์ิน  
 

อำยสุญัญำ
เงินกู ้

ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันเบิก
เงินกูค้รัง้แรก 

ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันเบิก
เงินกูค้รัง้แรก 

ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันเบิก
เงินกูค้รัง้แรก 

เฉลี่ยไม่เกิน 10 ปี 
 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันเบิก
เงินกูค้รัง้แรก 

12 ปี หลังจำกวันที่เบิกเงินกู้
ครั้งแรก แต่ไม่เกินวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือน กรกฎำคม 
2575   

กำรช ำระเงิน
ตน้ 

ช ำระคืนทั้งจ ำนวนในวันครบ
ก ำหนดสญัญำเงินกู ้
(สำมำรถช ำระหนี ้ทั้งจ ำนวน
หรือแบ่งช ำระบำงส่วนก่อน 
ครบก ำหนด) 

ช ำระคืนทั้งจ ำนวนในวันครบ
ก ำหนดสญัญำเงินกู ้
(สำมำรถช ำระหนีท้ัง้จ  ำนวน
หรือแบ่งช ำระบำงส่วนก่อน 
ครบก ำหนด) 

ช ำระคืนเมื่อสิน้สดุปีที่ 3 นับ
จำกวนัลงนำมในสญัญำเงินกู ้
โดยช ำระคืนเต็มจ ำนวน 
(สำมำรถช ำระหนีท้ัง้จ  ำนวน
หรือแบ่งช ำระบำงส่วนก่อน 
ครบก ำหนด)  

ทยอยช ำระ และ/หรือครัง้
เดียวทัง้จ ำนวนตำมที่ระบใุน
สญัญำเงินกูแ้ละเอกสำร
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งซึ่ง
กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลง
กนั 

ช ำระคืนทัง้จ ำนวนในวนัครบ
ก ำหนดสญัญำเงินกู ้

ช ำระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน 
รวมทัง้สิน้ 44 งวด เริ่มช ำระ
งวดแรก 15 เดือนหลงัจำกกำร
เบิกเงินกูค้รัง้แรก หรือ ภำยใน
เดือน ตลุำคม 2564 แลว้แต่
เงื่อนไขใดที่ครบก ำหนดก่อน 

อตัรำดอกเบีย้ ไม่เกิน MLR – รอ้ยละ 1.50 
ทัง้นี ้อำจมีค่ำธรรมเนียมกำร
จดัหำเงินกูย้ืมตำมที่กองทรสัต์
และผูใ้หกู้อ้ำจก ำหนดใน
สญัญำเงินกูต่้อไป (MLR 

ไม่เกิน MLR – รอ้ยละ 1.50 
ทั้งนี ้ อำจมีค่ำธรรมเนียมกำร
จัดหำเงินกูย้ืมตำมที่กองทรัสต์
และผู้ ให้กู้ อ ำจก ำหนดใน
สัญญำ เ งิ น กู้ ต่ อ ไป  (MLR 

ไม่เกิน MLR – รอ้ยละ 1.50 
(MLR หมำยถึง ผลเฉลี่ยของ
อัตรำดอกเบี้ยส ำหรับลูกค้ำ
รำยใหญ่ชั้นดีของธนำคำร
พ ำ ณิ ช ย์  4 แ ห่ ง )  โ ด ย มี

ไม่เกิน MLR – รอ้ยละ 1.00 
(MLR หมำยถึง ผลเฉลี่ยของ
อัตรำดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ำ
รำยใหญ่ชั้นดีของธนำคำร
พำณิชย ์4 แห่ง) 

อตัรำคงที่ตำมที่ระบใุนสญัญำ ไม่เกิน MLR – 1.25% 
(MLR หมำยถึง ผลเฉลี่ยของ
อัตรำดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ำ
รำยใหญ่ชั้นดีของธนำคำร
พำณิชย ์4 แห่ง) 
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เงื่อนไขเงินกู้
ยืม 

ทีส่ าคัญ 

ข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับ
การลงทุนทรัพยส์ิน
เพ่ิมเติมครั้งที ่8 ของ 

WHART1 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่7 

ของ WHART2 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ HREIT3 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่2 

ของ AIMIRT4 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ FTREIT5 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นครั้งแรก ของ 

PROSPECT6 

หมำยถึง ผลเฉลี่ยของอตัรำ
ดอกเบีย้สำหรบัลกูคำ้รำยใหญ่
ชัน้ดีของธนำคำรพำณิชย ์4 

แห่ง) 

หมำยถึง ผลเฉลี่ยของอัตรำ
ดอกเบีย้สำหรบัลกูคำ้รำยใหญ่
ชั้นดีของธนำคำรพำณิชย์ 4 
แห่ง) 

ค่ำธรรมเนียมที่จะตกลงใน
สญัญำเงินกูต่้อไป 

อตัรำดอกเบีย้
ที่แทจ้ริง (จำก
กำรค ำนวณ
ของที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน
อิสระ) 

รอ้ยละ 2.72 รอ้ยละ 3.04 ไมส่ำมำรถค ำนวณได ้ รอ้ยละ 3.61 ไมส่ำมำรถค ำนวณได ้ รอ้ยละ 4.88 

หลกัประกนั
เงินกูย้ืม 

o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรบัสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
และสิ่งปลูกสรำ้งของโครงกำร
วังน้อย 63 และ โครงกำรซิก
โนด 
o  จดทะเบียนหลักประกัน
ทำงธุรกิจส ำหรับสิทธิกำรเช่ำ
ช่วงที่ดินและสิทธิกำรเช่ำสิ่ง
ปลกูสรำ้งของโครงกำรบำงนำ-
ตรำด  กม .  23 โปร เจค  3 
โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 และ 
โครงกำรเคพีเอ็น บำง-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 2 

o จ ำนอ งล ำ ดั บที่  1 ข อ ง
ทรพัยส์ินโครงกำรดับบลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
วงันอ้ย 62 
o  จดทะเบียนหลักประกัน
ทำงธุรกิจส ำหรับสิทธิกำรเช่ำ
ของทรพัยส์ินโครงกำรดับบลิว
เอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็น
เตอร ์วงันอ้ย 62 
o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรับสิทธิกำรเช่ำและ
สิ่ งปลูกสร้ำงของโครงกำร
ดับบลิวเอชเอ อีคอมเมิ ร์ซ 
ปำรค์ และโครงกำรดบับลิวเอช

o สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ ที่ ดิ น แ ล ะ
อำคำรของทรัพย์สินที่ จ ะ
ลงทุน และสิทธิกำรเช่ำของ
ทรพัยส์ินของปัจจบุนั 
o กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไข
ในสญัญำเช่ำและบริกำรของผู้
เช่ำ กำรจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำ และ/หรือสิทธิเรียกร้อง 
และ/หรือ กรมธรรมป์ระกันภัย
เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะกั น ภ ำย ใต้
พระรำชบัญญัติหลักประกัน
ทำงธุรกิจ 
o หลักประกันอื่นที่อำจตกลง
รว่มกนัในสญัญำเงินกู ้

o กำรจ ำนองที่ดิน และ/หรือ
สิ่ งปลูกสร้ำงทรัพย์สิ นที่ มี
ปัจจุบันและที่จะเข้ำลงทุน
เพิ่มเติมทั้งหมดหรือบำงส่วน 
และกำรโอนสิทธิกำรเช่ำเป็น
ประกนั 
o กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ประกันภัย สลัก
หลั ง ให้ผู้ ให้กู้ เ ป็ นผู้ รับผล 
ประโยชนแ์ละผูเ้อำประกันภัย
รว่ม 
o กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไข
ในสญัญำเช่ำ 

o ไม่มี o จดทะเบียนหลกัประกนัทำง
ธุรกิจบนเอกสำรสิทธิ
ดงัต่อไปนี ้
o สญัญำเช่ำช่วงของ
อสงัหำริมทรพัยท์ี่เขำ้ลงทนุ 
o สญัญำอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรเขำ้ลงทนุ
ในสินทรพัย ์
o บญัชีของโครงกำร
ที่เปิดกับทำงธนำคำรผูใ้หกู้ ้

o ส ลั ก ห ลั ง ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัยส ำหรับควำมเสี่ยง
ภัยทุกประเภท (Property All 
Risk Insurance)  แ ล ะ



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

174 

 

เงื่อนไขเงินกู้
ยืม 

ทีส่ าคัญ 

ข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับ
การลงทุนทรัพยส์ิน
เพ่ิมเติมครั้งที ่8 ของ 

WHART1 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่7 

ของ WHART2 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ HREIT3 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่2 

ของ AIMIRT4 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ FTREIT5 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นครั้งแรก ของ 

PROSPECT6 

o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรับกำรโอนสิทธิใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรับสัญญำเช่ำที่มี
อำยเุกินกว่ำ 3 ปี 
o ทรัพย์สินปัจจุบันของผู้กู้
เพิ่มเติมตำมที่ตกลงโดยผู้ให้กู้ 
เพื่อให้มูลค่ำเงินกู้ต่อมูลค่ำ
หลักประกัน (LTV) ไม่สูงกว่ำ
รอ้ยละ 50.00E 

เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 
o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรับกำรโอนสิทธิใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
o จดทะเบียนหลกัประกันทำง
ธุรกิจส ำหรับสัญญำเช่ำที่มี
อำยเุกินกว่ำ 3 ปี 
o ทรัพย์สินปัจจุบันของผู้กู้
เพิ่มเติมตำมที่ตกลงโดยผูใ้หกู้ ้
เพื่อให้มูลค่ำเงินกู้ต่อมูลค่ำ
หลักประกัน (LTV) ไม่สูงกว่ำ
รอ้ยละ 50.00 

o กำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 
และ/หรือ สิทธิเรียกรอ้ง และ/
หรือ กรมธรรม์ประกันภัย 
เป็นหลักประกันทำงธุรกิจ
ภำยใต้พ ระ รำชบัญญั ติ
หลกัประกนัทำงธุรกิจ 
o หลักประกันกำรกู้ยืมอื่นๆ 
(ถ้ำมี) ตำมที่กองทรัสต์และ
ผู้ ให้กู้ อำจจะก ำหนดใน
สัญญำเงินกู้และเอกสำร
ทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง
กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลง
กนั 

กรมธรรม์ประกันภัยธุ รกิ จ
ห ยุ ด ช ะ งั ก  ( Business 
Interruption Insurance)  ของ
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ข้ ำ ล ง ทุ น ใ น
โครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซน 

เงื่อนไขส ำคญั
ของสญัญำ
เงินกู ้

o ผูกู้ไ้ม่ด ำเนินกำรดงันี ้ เวน้แต่
ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หกู้ ้
- ก่อหนีท้ี่มีดอกเบีย้หรือก่อหนี ้
หรื อก่ อภำระผูกพันทำง
กำร เ งิ นอื่ นที่ อ ำจส่ ง ผล
กระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชนต์อบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

o ผูกู้ไ้ม่ด ำเนินกำรดังนี ้เวน้แต่
ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หกู้ ้
- ก่อหนีท้ี่มีดอกเบีย้หรือก่อหนี ้
หรื อก่ อภำระผูกพันทำง
กำร เ งิ นอื่ นที่ อ ำจส่ ง ผล
กระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชนต์อบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

o ผูกู้ไ้ม่ด ำเนินกำรดังนี ้เวน้แต่
ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หกู้ ้
- ก่อหนีท้ี่มีดอกเบีย้หรือก่อหนี ้
หรื อก่ อภำระผูกพันทำง
กำร เ งิ นอื่ นที่ อ ำจส่ ง ผล
กระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชนต์อบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

ไม่ระบ ุ o ผูกู้ไ้ม่ด ำเนินกำรดังนี ้เวน้แต่
ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หกู้ ้
- ก่อหนีท้ี่มีดอกเบีย้หรือก่อหนี ้
หรื อก่ อภำระผูกพันทำง
กำร เ งิ นอื่ นที่ อ ำจส่ ง ผล
กระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระคืนเงินกู้หรือส่งผล
กระทบต่อผลประโยชนต์อบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

o ผูกู้้ตอ้งจัดส่งรำยงำนผูเ้ช่ำ
ใ น สิ น ท รั พ ย์ ที่ ล ง ทุ น 
( Project’ s Performance 
Report) เป็นรำยไตรมำส 

o ผูกู้จ้ะส่งมอบหลักฐำนกำร
เปลี่ยนตวัคู่สญัญำเช่ำช่วง
ให้ผู้กู้เป็นผู้เช่ำช่วงแทน
ผูส้นบัสนนุ โดยตอ้งมีพืน้ที่
ส  ำ ห รั บ ป ล่ อ ย เ ช่ ำ ใ น
โค ร ง ก ำ ร ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

175 

 

เงื่อนไขเงินกู้
ยืม 

ทีส่ าคัญ 

ข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับ
การลงทุนทรัพยส์ิน
เพ่ิมเติมครั้งที ่8 ของ 

WHART1 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่7 

ของ WHART2 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ HREIT3 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่2 

ของ AIMIRT4 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ FTREIT5 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นครั้งแรก ของ 

PROSPECT6 

- ก่ อภำระผูกพันอื่ น  หรื อ
ทรพัยส์ินใดๆ เหนือทรพัยส์ิน
ที่จะลงทนุ 

ท ำสัญญำเช่ำหรือบริกำรที่มี
อำยุมำกกว่ำ 3 ปี (นอกจำก
ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หกู้)้ 

- ก่ อภำระผู กพันอื่ น  หรื อ
ทรพัยส์ินใดๆ เหนือทรพัยส์ิน
ที่จะลงทนุ 

- ท ำสญัญำเช่ำหรือบริกำรที่มี
อำยุมำกกว่ำ 3 ปี (นอกจำก
ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หกู้)้ 

- ก่ อภำระผู กพันอื่ น  หรื อ
ทรพัยส์ินใดๆ เหนือทรพัยส์ิน
ที่จะลงทนุ 

- เข้ำท ำธุ รกรรมเพื่ อ  ขำย 
ปล่อยเช่ำ โอน หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์

- ก่ อภำระผูกพันอื่ น  หรื อ
ท รั พ ย์ สิ น ใ ด ๆ  เ ห นื อ
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุ 
o จ ำ ห น่ ำ ย จ่ ำ ย โ อ น
ท รั พ ย์ สิ น  ป ร ะ เ ภ ท
อสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิ
กำรเช่ำ ที่ส  ำคญั  

- ลดทุนนอกเหนือจำกกำร
เป็นกำรลดทุนจำกสภำพ
คล่องส่วนเกินที่มำจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติ หรือกำรลด
ทนุตำมมติผูถ้ือหน่วย 

เปลี่ยนผูบ้ริหำร
อสงัหำริมทรพัยส์  ำหรบั
อสงัหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัต์
ลงทนุ 

218,000 ตำรำงเมตร เมื่อ
ผูใ้หกู้ร้อ้งขอ 

o ผู้ กู้ จ ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ห้
ผู้ สนั บสนุ น  และ /ห รื อ 
บุ คคลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ผู้สนับสนุน จะด ำรงไว้ซึ่ง
สดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต์
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.0 

ขอ้ตกลงอื่นใดที่ผูใ้หกู้้
ก  ำหนดใหผู้กู้ป้ฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่ก  ำหนดใน
สญัญำเงินกูท้ี่คู่สญัญำตกลง
กนั 

ขอ้ปฏิบติัทำง
กำรเงิน 

o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์ินรวม
ไม่เกินรอ้ยละ 35.00 
o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบีย้ต่อ EBITDA  ไม่
เกิน 6.5 เท่ำ 

o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์ินรวม
ไม่เกินรอ้ยละ 35.00 
o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบี้ยต่อ EBITDAไม่
เกิน 5.5 เท่ำ 

o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์ินรวม
ไม่เกินรอ้ยละ 50.00 
o ด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ไม่
เกิน 6.5 เท่ำ 

ด ำรงสถำนะอตัรำส่วนกำรก่อ
หนี ้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อ
มูลค่ำทรัพย์สินรวม ไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 35.00 และ/หรือ
ข้อปฏิบัติทำงกำรเงินอื่นๆ 
ตำมที่กอง ทรัสต์และผู้ให้กู้
อำจก ำหนดในสัญญำเงินกู้
และเอกสำรทำง กำรเงินที่

กำรรกัษำอัตรำส่วนภำระหนีท้ี่
มี ภำระดอกเ บี้ย ต่ อมู ล ค่ ำ
ทรพัยส์ินรวม 
ผูกู้ต้อ้งด ำเนินกำรใหภ้ำระหนี ้
ตำมสัญญำนี ้ เมื่ อรวมกับ
ภำระหนี ้ทั้ ง หมดภำยใต้
สัญญำสินเชื่ออื่น ๆ ทั้งหมด
ของผู้กู้ มีจ  ำนวนไม่เกินกว่ำ

o ผู้กู้จะต้องด ำรงสถำนะ
อตัรำส่วนกำรก่อหนีส้ินที่มี
ภำระดอกเบีย้ต่อสินทรัพย์
รวม (Loan to Total Asset 
Ratio) ให้ไม่เกินกว่ำร้อย
ละ 35.00 

ผู้ กู้ จ ะต้ อ ง ด ำ ร ง ส ถ ำน ะ
อัตรำส่วนกำรก่อหนี ้สินที่มี
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เงื่อนไขเงินกู้
ยืม 

ทีส่ าคัญ 

ข้อเสนอเงินกู้ยืมส าหรับ
การลงทุนทรัพยส์ิน
เพ่ิมเติมครั้งที ่8 ของ 

WHART1 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่7 

ของ WHART2 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ HREIT3 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่2 

ของ AIMIRT4 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมครั้งที ่3 

ของ FTREIT5 

เงินกู้ยืมส าหรับการลงทุน
ทรัพยสิ์นครั้งแรก ของ 

PROSPECT6 

เกี่ยวข้องซึ่งกองทรัสต์และ
ผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

ร้อยละ 60.00 ของมูล ค่ ำ
ทรพัยส์ินรวมของผูกู้ ้

ภำระดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 4.0 
เ ท่ ำ ข อ ง ก ำ ไ ร จ ำ ก ก ำ ร
ด ำเนินงำนก่อนดอกเบี้ยและ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษี 
ค่ำเสื่อมรำคำ   ค่ำตดัจ ำหน่ำย
ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรอื่นที่มิใช่
เ งิ น ส ด  ( Funded Debt to 
EBITDA) 

 

หมายเหต:ุ 1 ขอ้เสนอเงนิกูย้ืมของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่28 เมษายน 2565 ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองขอ้เสนอดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิ 
 2 ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ WHART ส าหรบัการลงทนุในทรพัย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที ่7 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2564 และประมาณการงบก าไรขาดทนุฯ ฉบบัลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 

และขอ้มูลจาก ผูจ้ดัการกองทรสัต/์WHAREM 
 3 ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ HREIT ส าหรบัการลงทนุในทรพัย์สนิหลกัเพิ่มเตมิครัง้ที ่3 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2563 และประมาณการงบก าไรขาดทนุฯ ฉบบัลงวนัที ่25 สงิหาคม 2563 
 4 ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ AIMIRT ส าหรบัการลงทนุในทรพัย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที ่2 ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่14 มิถนุายน 2564 และประมาณการงบก าไรขาดทนุฯ ฉบบัลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2564 
 5 ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ FTREIT ส าหรบัการลงทนุในทรพัย์สนิเพิ่มเตมิครัง้ที ่3 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2563  
 6 ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ PROSPECT ส าหรบัการลงทนุในทรพัย์สนิครัง้แรก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และประมาณการงบก าไรขาดทนุฯ ฉบบัลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำขอ้เสนอเงินกูย้ืมส ำหรบักำรลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นีข้อง WHART จำกกำร
เปรียบเทียบเงื่อนไขหลักที่ส  ำคญั ซึ่งไดแ้ก่ อัตรำดอกเบีย้ ลักษณะกำรช ำระเงินตน้ อำยุเงินกู ้และหลักประกัน โดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเปรียบเทียบอตัรำดอกเบีย้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริง (Effective interest rate) ของเงินกูย้ืม
แต่ละฉบบั ซึ่งค ำนวณมำจำกค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้หำรดว้ยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะกูย้ืมตำมที่ระบุในประมำณกำรงบก ำไร
ขำดทนุและกำรปันส่วนแบ่งก ำไรตำมสมมติฐำนที่แสดงในหนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตค์รัง้แรกต่อประชำชน 
หรือหนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตส์ ำหรบักำรเพิ่มทนุของกองทรสัตท์ี่น ำมำเปรียบเทียบ ซึ่งค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้
ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชีที่ไดร้วมผลกระทบของส่วนต่ำงจำกอัตรำดอกเบีย้ MLR (Interest rate spread) ท่ี
อำจจะไม่เท่ำกันตลอดอำยุสญัญำของเงินกู ้และค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกู ้(Front end fee) ไวแ้ลว้ ทัง้นี ้จำกกำร
ค ำนวณดงักล่ำวพบว่ำ ขอ้เสนอเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 นี ้มีอตัรำดอกเบีย้ที่
แทจ้ริงเท่ำกับรอ้ยละ 2.72 ขณะที่อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของเงินกูย้ืมของ WHART ในกำรเขำ้ลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 7 และเงินกู้ยืมของกองทรัสตอ์ื่น เท่ำกับรอ้ยละ 3.04 – 4.88 ดังนั้น จะเห็นว่ำข้อเสนอเงินกูย้ืมของ WHART 
ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นีม้ีเงื่อนไขอตัรำดอกเบีย้ที่ต  ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมของ WHART ในกำรเขำ้
ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 6 รวมถึงเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 
 
อย่ำงไรก็ดี เงินกูย้ืมทั้งหมดนัน้เป็นอัตรำดอกเบีย้แบบลอยตัว ซึ่งอำ้งอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ MLR ของสถำบันกำรเงินท่ี
ก ำหนดในเงื่อนไขของแต่ละเงินกูย้ืม ซึ่งหำกอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่น ำมำค ำนวณค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวนท่ีต่ำงกนั จะ
ส่งผลใหอ้ตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนัน้ต่ำงกันไปดว้ย ถึงแมจ้ะมีเงื่อนไขของกำรกูย้ืมที่เหมือนกันก็ตำม ทัง้นี ้ควำมแตกต่ำง
ของอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่ใชใ้นกำรค ำนวณในประมำณกำรเกิดขึน้ไดจ้ำกควำมแตกต่ำงของช่วงเวลำที่ใชใ้นกำรอำ้งอิง
อัตรำดอกเบีย้ MLR เนื่องจำกเงินกูย้ืมที่น ำมำเปรียบเทียบเกิดขึน้ในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน ซึ่งนับตัง้แต่เดือนตุลำคม 2563 
จนถึงเดือนพฤษภำคม 2564 อัตรำดอกเบี ้ย MLR อยู่ ในระดับคงที่ตำมอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน และมีแนวโนม้อยู่ในเกณฑท์ี่ต  ่ำจนกว่ำเศรษฐกิจจะมีกำรฟ้ืนตวัจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 โดยตัง้แต่เดือน พฤษภำคม 2563 ถึง ปัจจุบัน อัตรำดอกเบีย้นโยบำยยังคงที่  ที่รอ้ยละ 0.50 ต่อปี รวมถึง
ควำมแตกต่ำงของสถำบันกำรเงินท่ีใชอ้ำ้งอิงอัตรำดอกเบีย้ MLR ซึ่งแต่ละสถำบนักำรเงินอำจมีอัตรำดอกเบีย้ MLR ที่
แตกต่ำงกันแมจ้ะอยู่ในช่วงเวลำเดียวกัน โดยเงื่อนไขของขอ้เสนอเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้
นั้นอ้ำงอิงอัตรำดอกเบีย้ MLR เฉล่ียจำกของธนำคำรพำณิชย ์4 แห่งไดแ้ก่ (1) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (2) 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (3) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  และ (4) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
เมื่อพิจำรณำเงื่อนไขอื่นๆ ของขอ้เสนอเงินกูย้ืม อนัไดแ้ก่ กำรช ำระเงินตน้ พบว่ำ ขอ้เสนอเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบั
กำรลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นีม้ีกำรช ำระเงินตน้แบบช ำระคืนทัง้จ ำนวนในวนัครบก ำหนดสญัญำเงินกู ้และสำมำรถ
ช ำระหนีท้ัง้จ ำนวนหรือแบ่งช ำระบำงส่วนก่อนครบก ำหนดไดโ้ดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม ซึ่งเหมือนกบัเงินกูย้ืมส ำหรบักำร
ลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 ของ WHART และเงินกูย้ืมของ HREIT ขณะที่เงินกูย้ืมของ AIMIRT มีเงื่อนไขเบือ้งตน้
ใหท้ยอยช ำระและ/หรือครัง้เดียวทัง้จ ำนวนตำมที่ระบุในสญัญำเงินกูแ้ละเอกสำรทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งกองทรสัต์
และผูใ้หกู้จ้ะตกลงกัน ทัง้นี ้กรณีที่ตอ้งช ำระเงินตน้คืนทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำเงินกู ้ส่งผลใหก้องทรสัต์
ดงักล่ำวอำจขำดควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรสภำพคล่องและกำรทยอยช ำระเงินกูย้ืม 
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ส ำหรบักำรเปรียบเทียบอำยุสญัญำเงินกู ้พบว่ำขอ้เสนอเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8  
นี ้มีระยะเวลำของวงเงินกูย้ืมระยะยำวที่ 3 ปี  ซึ่งเหมือนกับเงื่อนไขเงินกูย้ืมของลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 ที่ รวมถึง
เงินกูย้ืมของ HREIT แต่แตกต่ำงจำกเงินกูย้ืมของ AIMIRT ซึ่งเป็นระยะเวลำวงเงินกูย้ืมระยะยำวไม่เกิน 10 ปี และ FTREIT 
ที่ 1 ปี และ PROSPECT ที่ 12 ปีตำมล ำดับ ทั้งนี ้เงินกู้ยืมที่มีระยะเวลำนำนกว่ำจะมีข้อดีบำงประกำร เนื่องจำกกำร
ด ำเนินกำรขอเงินกูย้ืมใหม่เมื่อสัญญำเงินกูเ้ดิมสิน้สุดอำยุนั้น อำจมีควำมเส่ียงที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับเงื่อนไขที่ดอ้ยกว่ำ
สญัญำเงินกูปั้จจบุนั ดงันัน้สญัญำเงินกูย้ืมที่มีระยะเวลำนำนกว่ำจึงมีควำมแน่นอนของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในอนำคตที่
มำกกว่ำ รวมถึงช่วยเพิ่มควำมมั่นคง เนื่องจำกเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรปรบัโครงสรำ้งเงินกู ้(Refinancing Risk) โดย
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ตลำดทุนอำจยังมีควำมไม่แน่นอน อย่ำงไรก็ดี กำรกู้ยืมเงินใน
ระยะเวลำที่สัน้ลง เป็นกำรช่วยลดตน้ทนุทำงกำรเงินได ้
 
นอกจำกนี ้ส ำหรบักำรกูย้ืมเงินในครัง้นี ้WHART ตอ้งมีเป็นหลกัประกนัในกำรกูย้ืมเงินขำ้งตน้ เช่น จ ำนองทรพัยสิ์นที่จะ
เขำ้ลงทนุและ/หรือทรพัยสิ์นปัจจบุนัเพิ่มเติม กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยสิ์นท่ีเขำ้ลงทนุ 
เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี เงื่อนไขส่วนใหญ่ของกำรวำงหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวคล้ำยคลึงกับเงื่อนไขเงินกู้ยืมของ  
WHART ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 รวมถึง HREIT และกองทรสัตอ์ื่น ๆ ซึ่งมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ
ที่คลำ้ยคลงึกบั WHART  

 

ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรสัตีในครัง้นีข้อง  
WHART มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกมีเงื่อนไขกำรกูย้ืมโดยทั่วไปไม่ดอ้ยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินกูย้มืของ WHART ที่
มีอยู่ในปัจจบุนัและเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นท่ีมีกำรประกอบธุรกิจที่คลำ้ยคลงึกนั 
 

2. มีแหล่งเงนิทุนเพียงพอส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาตามแผนงานทีก่ าหนด  
เนื่องจำกแหล่งเงินทุนส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA บำงส่วนจะมำจำกเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบัน
กำรเงิน  ดงันัน้กำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตีจะช่วยให้  WHART มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ภำยในระยะเวลำที่วำงไว ้(ภำยในวนัที่ 1 มกรำคม 2566 ซึ่ง
เป็นวนัที่คำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุน) เมื่อเทียบกบักำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินบุคคลภำยนอกอื่นท่ียงัมีควำมไม่
แน่นอนเก่ียวกบัวงเงินกูท้ี่ WHART จะไดร้บัและเงื่อนไขส ำคญัอื่น ซึ่งอำจเป็นควำมเส่ียงให ้WHART ไม่สำมำรถเขำ้ท ำ
รำยกำรไดแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดเวลำ  
 

3. ความราบร่ืนและรวดเร็วในการเจรจาข้อตกลงในการกู้ยืม 
เนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ WHART ไดม้ีกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตีในกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมก่อนหนำ้นี ้  ดงันัน้ กำรเจรจำขอกูย้ืมเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตี ซึ่งเป็น
สถำบนักำรเงินท่ีทรสัตีและผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีประสบกำรณใ์นกำรติดต่อเพื่อกูย้ืมเงินมำก่อนหนำ้นีแ้ลว้ อำจท ำใหก้ำร
เจรจำและ/หรือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรกูย้ืมเงินเพิ่ม เติมของ WHART ในครัง้นี ้มีควำมรำบรื่นและ
รวดเรว็กว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัสถำบนักำรเงินอื่นที่ WHART ไม่เคยท ำธุรกรรมรว่มมำก่อน  
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ข้อด้อยของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซ่ึงเป็นการท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสต ี
1. เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าทีข่องทรัสตี  

เนื่องจำกทรสัตีมีหนำ้ที่ควบคมุดแูลและตรวจสอบใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตด์  ำเนินงำนทำงธุรกิจ กำรกูย้ืมเงิน  กำรก่อภำระ
ผูกพนัใดๆ แก่กองทรสัต ์และกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพื่อกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ กรณีที่ WHART กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรสัตี (ธนำคำร
กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ KAsset ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นทรสัตีของ WHART ในปัจจุบัน) 
อำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของทรสัตีซึ่งจะเป็นผูก้ระท ำกำรในฐำนะกองทรสัต์ในกำรพิจำรณำเลือกขอ้เสนอ
เงินกูย้ืมของกองทรสัต ์และ/หรือกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขต่ำงๆ ของวงเงินกูย้ืมที่เป็นขอ้เสนอจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแยง้ระหว่ำง WHART กบัเจำ้หนีซ้ึ่งเป็นสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตีในอนำคต  
 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกทรสัตีจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมสจุรติ ระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชำชีพ เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรสัตโ์ดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียว
โยงดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมสัญญำก่อตัง้ทรัสตแ์ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์น
กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 
2. เกิดการท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรัสตก์ับทรัสตีเพิ่มขึน้  
 กรณี WHART มีกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนบำงส่วน

ส ำหรบักำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ในครัง้นี ้จะส่งผลให ้WHART เกิดกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนร์ะหว่ำงกองทรสัตก์บัทรสัตีเพิ่มขึน้จำกที่มีอยู่ในปัจจบุนั  ซึ่ง WHART มีเงินกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรสัตี รวมจ ำนวน 2,260.73 ลำ้นบำท (ยอดหนีค้งคำ้ง สทุธิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 
2565)  
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1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 
กองทรสัตม์ีควำมประสงคจ์ะเขำ้ซือ้ทรพัยสิ์นประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำจำกกลุ่ม WHA จ ำนวน 5 โครงกำร โดยมีมลูค่ำ
กำรเขำ้ลงทนุของกองทรสัตใ์นทรพัยสิ์นดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียม
กำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง)  และส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-
ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 WHART ตกลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีรวมเป็นจ ำนวน 1,981,097  
บำท และ 96,917,214 124 บำท ตำมล ำดบั ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 
63 WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ตอ่อำยอุีกจ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท
และ 106.00 ลำ้นบำท (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสญัญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษี
ธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง)  ซึ่งในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำส ำหรบั
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น 2 วิธี ไดแ้ก่ 
(1) วิธีกำรประเมินรำคำโดยผูป้ระเมนิรำคำอิสระ 
(2) วิธีกำรประเมินรำคำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

 
รำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นแต่ละรำยกำร มีรำยละเอยีดดงันี ้
 
(1) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ในกำรประเมินมูลค่ำโดยวิธีนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินรำคำ
อิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกัด (“AEV”) และ
บรษิัท เซำ้ทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 รำยละเอียดสมมติฐำนที่ใชใ้นกำร
ประเมินมลูค่ำทัง้สองรำย ปรำกฏในเอกสำรแนบ 2-6 ของรำยงำนฉบบันี ้
 
รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นของผู้ประเมินรำคำอิสระทั้ง 2 รำย มีวัตถุประสงคเ์พื่อสำธำรณะ และประเมินมูลค่ำ
ทรพัยสิ์นโดยใช ้(1) วิธีตน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) และ (2) วิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ทัง้นี ้
ผูป้ระเมินรำคำอิสระเห็นว่ำ วิธีคิดจำกรำยไดเ้ป็นวิธีประเมินมูลค่ำที่เหมำะสม เนื่องจำกทรพัยสิ์นที่ประเมิน คือ ที่ดินพรอ้ม
อำคำรคลงัสินคำ้ส ำหรบัใหเ้ช่ำ ซึ่งเป็นสินทรพัยท์ี่สำมำรถสรำ้งรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคต ผูป้ระเมินอิสระทัง้ 2 
รำย ไดป้ระเมินมลูค่ำของสินทรพัย ์ณ วนัท่ีคำดว่ำกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกรำคม 2566) โดยมีรำยละเอียดสมมตฐิำน
หลกัในกำรประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้ 2 รำย แยกเป็นรำยโครงกำรดงันี ้
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สรุปสมมติฐานโครงการต่างๆ ของกลุ่ม WHA ที ่WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
สมมติฐาน AEV SEAI 

ระยะเวลำในกำร
จดัท ำประมำณกำร 

ประมำณกำรเท่ำกับอำยุสัญญำเช่ำ หรือเช่ำช่วงที่ดินคงเหลือ รวมถึงสิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำ
ออกไปอีก 30 ปี (แลว้แต่กรณี) ดงันี ้
▪ โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 สิน้สดุ ณ 28 พฤษภำคม 2594 
▪ โครงกำรซิกโนด สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2625 
▪ โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 สิน้สดุ ณ 24 พฤษภำคม 2594 
▪ โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 สิน้สดุ ณ 2 มกรำคม 2587 
▪ โครงกำรวงันอ้ย 63 สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2625 

รำยไดค้ำ่เชำ่ 
และค่ำบรกิำร 

อำ้งอิงค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำและร่ำงสญัญำเช่ำ เมื่อสิน้สดุสญัญำ ก ำหนดค่ำเช่ำตำมสภำพตลำด 
โดยปรบัอตัรำค่ำเช่ำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี  

อตัรำกำรเชำ่พืน้ท่ี ▪ ตำมสญัญำเชำ่ปัจจบุนั รอ้ยละ 100.00 
▪ โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 

โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 และ โครงกำรเค
พีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
เมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำปัจจบุนัจนสิน้สดุ
ระยะเวลำประมำณกำร รอ้ยละ 95.00 

▪ โครงกำรซิกโนด และ โครงกำรวงันอ้ย 63 
- เมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำปัจจบุนัจนถึงปี 

2615 (ปีที่ 50) รอ้ยละ 95.00 
- ปี 2616 (ปีที่ 51) ถงึปี 2618 (ปีที่ 53) 

รอ้ยละ 92.00 
- ปี 2619 (ปีที่ 54) ถงึปี 2621 (ปีที่ 56) 

รอ้ยละ 89.00 
- ตัง้แต่ปี 2622 (ปีที่ 57) จนสิน้สดุ

ระยะเวลำประมำณกำร รอ้ยละ 85.00 

▪ ตำมสญัญำเชำ่ปัจจบุนั รอ้ยละ 100.00 
▪ โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 

โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 และ โครงกำรเค
พีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
เมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำปัจจบุนัจนสิน้สดุ
ระยะเวลำประมำณกำร รอ้ยละ 95.00 

▪ โครงกำรซิกโนด และ โครงกำรวงันอ้ย 63 
- เมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำปัจจบุนัจนถึงปี 

2595 (ปีที่ 30) รอ้ยละ 95.00 
- ตัง้แต่ปี 2596 (ปีที่ 31) จนสิน้สดุ

ระยะเวลำประมำณกำร รอ้ยละ 90.0 

ค่ำใชจ้ำ่ย
ด ำเนินกำร 

▪ ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ก ำหนดใหเ้ป็นตำมสญัญำว่ำจำ้งบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์ 

▪ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 1% ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 
▪ ค่ำเช่ำที่ดินรำยปีส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ตำมที่ระบใุนสญัญำเช่ำที่ดิน 

โดยในวนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ จนถึงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2594 มคี่ำเช่ำปีละ 0.05 ลำ้นบำท 
จำกนัน้ ปรบัคำ่เชำ่รอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

▪ ค่ำเช่ำที่ดินรำยปีส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 ตำมที่ระบใุนสญัญำเช่ำที่ดิน โดยในวนัท่ี
กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ จนถงึ 24 พฤษภำคม 2594 มีค่ำเชำ่ปีละ 2.08 ลำ้นบำท จำกนัน้ ปรบัเพิ่ม
ค่ำเช่ำในอตัรำรอ้ยละ 10.00 ทกุ 5 ปี 
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สมมติฐาน AEV SEAI 
▪ ค่ำสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเชำ่ของโครงกำรซกิโนดอีก 30 ปี ช ำระ ณ ปีที่ 30 ของประมำณ

กำรทำงกำรเงิน จ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท 
▪ ค่ำสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเชำ่ของโครงกำรวงันอ้ย 63 อีก 30 ปี ช ำระ ณ ปีที่ 30 ของ

ประมำณกำรทำงกำรเงิน จ ำนวน 106.00 ลำ้นบำท 
▪ ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต 1% ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 

อตัรำคิดลด ▪ รอ้ยละ 10.00 ส ำหรบัโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
▪ รอ้ยละ 9.50 ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 
▪ รอ้ยละ 9.00 ส ำหรบัโครงกำรซกิโนด และ โครงกำรวงันอ้ย 63 

 
ผลกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของโครงกำรต่ำงๆ ที่ WHART จะเขำ้ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้ดว้ยวิธีคิดลดจำกรำยไดข้องผู้
ประเมินรำคำอิสระทัง้ 2 รำยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

 
สรุปราคาประเมินทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ที ่WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันทีก่องทรัสตค์าดว่าจะเข้าลงทุน 

# รายการทรัพยส์ิน 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ล้านบาท) 

AEV SEAI 
1 โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 752.60 753.00 
2 โครงกำรซิกโนด 285.30 283.00 
3 โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 664.70 647.00 
4 โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 377.00 377.00 
5 โครงกำรวงันอ้ย 63 1,634.80 1,623.00 

รวมมูลค่าทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA 3,714.40 3,683.00 
ราคาในการเข้าท ารายการ 4,050.86 
ราคาประเมินสูง (ต ่า) กว่าราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) (8.31) (9.08) 

 
ดังนั้น กำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นรวมทั้ง 5 โครงกำรดว้ยวิธีกำรประเมินรำคำของผู้ประเมินรำคำอิสระ มีมูลค่ำระหว่ำง 
3,683.00 - 3,714.40 ลำ้นบำท ซึ่งต ่ำกว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ี 4,050.86 ลำ้นบำท จ ำนวน  452.82 - 494.32 ลำ้นบำท 
หรือต ่ำกว่ำคิดเป็นรอ้ยละ 8.31 – 9.08 
 
(2) วิธีการประเมินราคาโดยทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ  
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรที่คำดว่ำจะไดร้บัในแต่ละ
ปีดงันี ้

▪ โครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำคงเหลือ
ตำมอำยุของสิทธิกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น ถึง 28 พฤษภำคม 
2594 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุอำยกุำรเช่ำที่ดินระยะยำว) 
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▪ โครงกำรซิกโนด 63  ซึ่ง WHART ไดซ้ึ่งสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี แรกและสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำอีกเป็นระยะเวลำ 30 ปี ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำคงเหลือตำมอำยุของสิทธิกำรเช่ำประมำณ 60 ปี 
(ตัง้แต่วนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น ถึง 31 ธันวำคม 2625 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุกำรต่ออำยสิุทธิกำรเช่ำระยะ
ยำว) 

▪ โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำคงเหลือตำมอำยุของ
สิทธิกำรเช่ำประมำณ 28 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น ถึง 24 พฤษภำคม 2594 ซึ่งเป็น
วนัสิน้สดุอำยกุำรเช่ำที่ดินระยะยำว) 

▪ โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำ
คงเหลือตำมอำยขุองสิทธิกำรเช่ำประมำณ 21 ปี (ตัง้แต่วนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์น ถึง 2 มกรำคม 2587 
ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุอำยกุำรเช่ำที่ดินระยะยำว) 

▪ โครงกำรวงันอ้ย 63  ซึ่ง WHART ไดซ้ึ่งสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี แรกและสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำอีกเป็นระยะเวลำ 30 ปี ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำคงเหลือตำมอำยุของสิทธิกำรเช่ำประมำณ 60 ปี 
(ตัง้แต่วนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น ถึง 31 ธันวำคม 2625 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุกำรต่ออำยสิุทธิกำรเช่ำระยะ
ยำว) 

 
ทั้งนี ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นแต่ละรำยกำรของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกสัญญำเช่ำและ
สญัญำบริกำรของโครงกำรฉบบัปัจจบุนั และร่ำงสญัญำกระท ำกำรของ WHA ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจ้ำหนำ้ที่
ของ WHAREM และ WHA รวมถึงกำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของกองทรัสตภ์ำยหลังกำรเข้ำลงทุนใน
ทรพัยสิ์นแต่ละโครงกำร เพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีกองทรสัตค์ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้ ทัง้นี ้
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจัดท ำประมำณกำรตำมสภำพปัจจุบนั โดยพิจำรณำสภำวะเศรษฐกิจและขอ้มลูที่สำมำรถรบัรูไ้ด้
ขณะท ำกำรศึกษำ ดงันัน้ หำกปัจจยัดงักล่ำวเปล่ียนแปลงไป อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระที่
อำจเปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย 
 
สมมติฐำนหลกัที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นมีดงันี ้

 
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร 

▪ อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ที่มีผูเ้ช่ำ อำ้งอิงจำกสญัญำเช่ำเดิมและรำ่งสญัญำเช่ำของแต่ละอำคำร 
ส ำหรบัอำคำรคลังสินคำ้ที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ และ WHA ตกลงที่จะช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใหแ้ก่กองทรสัตต์ำมอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรของตลำดเป็นระยะเวลำ 3 ปี หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงเวลำดงักล่ำว (อำ้งอิงจำกรำ่งสญัญำตกลงกระท ำ
กำรของ WHA)  
 
ทัง้นี ้เมื่อสญัญำเช่ำเดิมสิน้สดุ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรใหม้ีกำรปรบัค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเพิ่มขึน้จำก
อตัรำค่ำเช่ำเดิม ดว้ยอตัรำรอ้ยละ 6.00 - รอ้ยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตำมโครงสรำ้งสญัญำเช่ำและบริกำรเดิมของแต่ละ
อำคำร เและตัง้แต่ประมำณกำรปีที่ 16 จนสิน้สดุระยะเวลำประมำณกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระปรบัลดอตัรำกำร
เพิ่มค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเหลือรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี (อตัรำกำรเติบโตของกำรปรบัเพิ่มค่ำเช่ำและค่ำบริกำรลดลงตำม
โครงสรำ้งสญัญำเช่ำเดิมของแต่ละอำคำร เพื่อใหส้ะทอ้นถึงสภำพของสินทรพัยท์ี่มีอำยกุำรใช้งำนมำกขึน้) 
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▪ อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ที่มีผูเ้ช่ำที่อตัรำรอ้ยละ 100.00 โดยภำยหลงัหมดอำยสุญัญำเช่ำปัจจบุนั ใน
ระหว่ำงช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของระยะเวลำประมำณกำร ก ำหนดสมมติฐำนท่ีอตัรำรอ้ยละ 90.00 ส ำหรบัอตัรำเช่ำพืน้ที่
ภำยหลังจำกปีที่ 11 ของระยะเวลำประมำณกำรเป็นตน้ไป ก ำหนดสมมติฐำนที่อัตรำรอ้ยละ 85.00 ทั้งนี ้ในช่วง
ระยะเวลำประมำณ 6 ปีก่อนที่จะสิน้สุดกำรเช่ำช่วงที่ดิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจะมีกำรปรบัอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่
เพื่อใหส้ะทอ้นถึงควำมเส่ียงที่ผูเ้ช่ำอำจไม่ต่อสญัญำ หรือจดัหำผูเ้ช่ำรำยใหม่ได้ยำกกว่ำ จึงปรบัลดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี
ในช่วงทำ้ยตำมสญัญำเช่ำช่วงที่ดินเหลือรอ้ยละ 75.00 และรอ้ยละ 50.00 ในช่วงประมำณ 3 ปีสดุทำ้ยของสญัญำ  

 
2. รายได้ดอกเบีย้ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณรำยไดด้อกเบีย้จำกเงินประกันกำรเช่ำของผูเ้ช่ำ ดว้ยอัตรำดอกเบีย้ที่รอ้ยละ 0.15 
อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณค่ำใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบไปดว้ย 
▪ ค่ำธรรมเนียมบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นค่ำธรรมเนียมว่ำจำ้งผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยอ์ำ้งอิงจำกขอ้มลูที่ไดร้บัจำกทำง 

WHAREM โดยอตัรำค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ะไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทรสัต ์(NAV) ตำมก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมบรหิำรอสงัหำริมทรพัย ์หมำยรวมไปถึง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็นสำระส ำคัญ (Minor repairment or 
maintenance) ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย ค่ำเบีย้ประกนั และค่ำบ ำรุงสำธำรณปูโภคส่วนกลำง  

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรบ ำรุงรกัษำวสัดอุปุกรณต์่ำงๆ ประมำณกำรใหเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำร
คลงัสินคำ้  

▪ เงินส ำรองเพื่อซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำใหญ่ ประมำณกำรใหเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 
▪ ค่ำเช่ำที่ดินรำยปีส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 เป็นไปตำมอตัรำเช่ำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำเช่ำที่ดิน 
▪ ค่ำเช่ำที่ดินรำยปีส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 เป็นไปตำมอตัรำเช่ำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำเช่ำที่ดิน 
▪ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำไปอีก 30 ปี ของโครงกำรซิกโนด และ

โครงกำรวงันอ้ย 63 เป็นจ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท และ 106.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อำ้งอิงจำกสำรสนเทศกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัยแ์ละรำยกำรเก่ียวโยงกนัของ WHART 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทรัสต ์

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบดว้ย 
▪ ค่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัต ์อำ้งอิงจำกอตัรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต ์(ไม่เกินรอ้ยละ 0.25 ต่อ

ปีของรำคำทนุของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต)์  
▪ ค่ำธรรมเนียมทรสัตี อำ้งอิงจำกอตัรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์(ไม่เกินรอ้ยละ 0.25 ต่อปีของรำคำทุน

ของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต)์  
▪ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน อำ้งอิงจำกอตัรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์(ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของ

ทนุจดทะเบียนของกองทรสัต)์  
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▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต ์ประกอบดว้ย ค่ำธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์น ค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจสอบอำคำร ค่ำธรรมเนียมผูต้รวจสอบบัญชี ค่ำธรรมเนียมรำยปีของตลำดหลักทรพัยฯ์ (SET annual fee) และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อำ้งอิงตำมประมำณกำรของ WHAREM โดยมีอตัรำเติบโตที่รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 
5. ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติมของกองทรัสต ์

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้สินทรพัยเ์พิ่มเติม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำธรรมเนียมกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ค่ำธรรมเนียมเงินกูย้ืม ค่ำกำรตลำด ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยเ์พิ่มทุน ค่ำบริกำรของที่ปรึกษำต่ำงๆ และ
ค่ำธรรมเนียมผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ เป็นตน้ อำ้งอิงตำมประมำณกำรของ WHAREM 

 
6. อัตราคดิลดกระแสเงนิสด 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชต้น้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของกองทรสัต ์(Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอัตรำคิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ซึ่งสำมำรถ
ค ำนวณไดต้ำมสมกำรดงันี ้

 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักจ ำเป็นตอ้งค ำนวณหำค่ำ Ke ซึ่งค ำนวณไดจ้ำก
สมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดตำมสมกำร ดงันี ้

 

โดยที่ 
Rf = อัตรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเส่ียง ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 35 ปี ณ วันที่  12 พฤษภำคม  2565 เท่ำกับร้อยละ 4.69 ต่อปี (ที่มำ: 
www.thaibma.or.th) 

 

= ค่ำสมัประสิทธ์ิควำมแปรปรวนของหน่วยทรสัต ์ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงค่ำเบตำ้ของทรสัต์
เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์(“กองทรสัต”์) ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีกำรลงทุนใน
สินทรพัยป์ระเภทอำคำรคลงัสินคำ้คลำ้ยคลึงกันกับสินทรพัยท์ี่  WHART จะเขำ้ลงทุนในครัง้นี ้และมี
สินทรพัยร์วมเกิน 10,000 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรพัยเ์พื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(“FTREIT”)  ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์หมรำช (“HREIT”) และ ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”) (ที่มำ: Capital IQ) ซึ่งเท่ำกับ 0.666 
0.548  และ 0.410 ตำมล ำดบั จำกนัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรปรบัผลกระทบจำกกำรก่อ
หนี ้โดยน ำโครงสรำ้งเงินทุนของกองทรัสต์ออกตำมสมกำร (Unlevered Beta = Levered Beta / 
(1+(1-tax) x (D/E) กองทรสัต)์ จะไดค้่ำ Unlevered Beta และน ำโครงสรำ้งเงินทุนของ WHART เขำ้ไป



WACC = Ke x [E/(D+E)]+Kd x (1-t) x [D/(D+E)] 

Ke =Rf +  (Rm – Rf) 

http://www.thaibma.or.th/
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แทนตำมสมกำร Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E) WHART ซึ่งจะไดค้่ำเบตำ้
เท่ำกบั 0.600 

Rm
  

= อตัรำผลตอบแทนตลำด ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของดชันี
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 35 ปี ตัง้แต่ปีเดือนมีนำคม 2530 – เดือนมีนำคม 2565 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 
10.73 (ที่มำ: www.set.or.th และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ) 

 
โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณหำ Ke ไดแ้สดงในตำรำงดำ้นล่ำงดงันี ้
 

การค านวณอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์(Ke) 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ สมมติฐานทีใ่ช ้

Risk-free Rate (1) 4.69% 
Risk Premium (Rm – Rf) (2) 6.04% 
 (3) 0.600 
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 8.32% 

 
ทั้งนี ้อัตรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วย (Ke) ที่ค  ำนวณไดด้ังแสดงในตำรำงขำ้งตน้เท่ำกับรอ้ยละ 8.32 และเมื่อน ำค่ำ Ke ไป
ค ำนวณหำ WACC จะไดค้่ำอตัรำคิดลดเท่ำกบัรอ้ยละ 6.25 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัแสดงในตำรำงดำ้นล่ำง 

Ke = อตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วย ค ำนวณจำกกำรใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
ดงัแสดงตำมสมกำรขำ้งตน้ 

Kd = ตน้ทุนทำงกำรเงินของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ เท่ำกับรอ้ยละ 2.42 ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

t = ก ำหนดใหไ้ม่มีอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล เนื่องจำกกองทรสัตไ์ม่เสียภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 
D/(D+E) = อตัรำส่วนหนีสิ้นเป้ำหมำยของกองทรสัต ์โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกอตัรำส่วนหนีสิ้น

เป้ำหมำยของกองทรสัต ์
  

การค านวณต้นทนุถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของกองทรัสต ์
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ สมมติฐานทีใ่ช ้

Cost of Equity หรือ Ke (1) 8.32% 
Cost of Debt หรือ Kd (2) 2.42% 
D/(D+E) (3) 35.00% 
อตัรำภำษีเงินไดน้ติิบคุคลหรือ t (4) - 
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 6.25% 

 
จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน และมลูค่ำของทรพัยสิ์นทัง้ 5  
โครงกำรได ้ดงันี ้
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ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 271.82 273.08 276.11 283.34 285.39 290.51 305.50 310.02 317.72 332.77 
รวมรายได้ 271.94 273.20 276.22 283.46 285.50 290.63 305.62 310.14 317.84 332.88 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน
และกำรจดักำรกองทรสัต ์ 19.11 19.42 21.48 22.00 22.70 29.21 31.37 31.59 32.52 33.53 
กระแสเงินสดสุทธิจาก
การด าเนินงาน 252.82 253.78 254.74 261.46 262.80 261.42 274.25 278.55 285.32 299.35 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 4,291.06                   
หกั : ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรลงทนุในทรพัยส์ิน
เพิ่มเติมของกองทรสัต ์ (145.87) 

          

มูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพยส์ิน 4,145.18           

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19 ปีที ่20 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 326.34 335.19 352.51 357.83 367.53 373.78 379.21 388.46 373.28 362.44 
รวมรายได้ 326.46 335.31 352.63 357.95 367.65 373.89 379.33 388.58 373.40 362.56 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรจดักำรกองทรสัต ์ 33.53 33.85 34.35 35.15 35.50 35.78 36.04 36.39 37.23 37.16 
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 292.92 301.45 318.28 322.79 332.15 338.11 343.28 352.19 336.17 325.39 

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่21 ปีที ่22 ปีที ่23 ปีที ่24 ปีที ่25 ปีที ่26 ปีที ่27 ปีที ่28 ปีที ่29 ปีที ่30 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 367.78 336.01 329.10 334.37 342.33 319.26 298.19 304.39 243.19 202.00 
รวมรายได้ 367.90 336.13 329.22 334.49 342.45 319.38 298.25 304.45 243.25 202.04 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรจดักำรกองทรสัต ์ 37.43 32.95 32.93 34.47 34.79 34.47 34.19 34.48 20.25 139.44 
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 330.46 303.18 296.29 300.02 307.66 284.91 264.06 269.97 223.00 62.60 

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่31 ปีที ่32 ปีที ่33 ปีที ่34 ปีที ่35 ปีที ่36 ปีที ่37 ปีที ่38 ปีที ่39 ปีที ่40 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 204.01 207.03 212.09 214.21 217.38 222.70 224.92 228.25 233.83 236.17 
รวมรายได้ 204.04 207.06 212.12 214.24 217.41 222.73 224.95 228.28 233.86 236.20 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรจดักำรกองทรสัต ์ 13.69 13.84 14.03 14.16 14.31 14.51 14.65 14.81 15.02 15.17 
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 190.35 193.22 198.10 200.08 203.10 208.22 210.30 213.47 218.84 221.03 

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่41 ปีที ่42 ปีที ่43 ปีที ่44 ปีที ่45 ปีที ่46 ปีที ่47 ปีที ่48 ปีที ่49 ปีที ่50 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 239.66 245.53 247.98 251.65 257.80 260.37 264.23 270.69 273.39 277.44 
รวมรายได้ 239.69 245.55 248.00 251.68 257.83 260.40 264.26 270.72 273.42 277.47 
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หน่วย : ล้านบาท ปีที ่41 ปีที ่42 ปีที ่43 ปีที ่44 ปีที ่45 ปีที ่46 ปีที ่47 ปีที ่48 ปีที ่49 ปีที ่50 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรจดักำรกองทรสัต ์ 15.34 15.56 15.72 15.90 16.13 16.30 16.49 16.74 16.91 17.11 
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 224.35 229.99 232.29 235.78 241.70 244.11 247.77 253.98 256.51 260.36 

 
หน่วย : ล้านบาท ปีที ่51 ปีที ่52 ปีที ่53 ปีที ่54 ปีที ่55 ปีที ่56 ปีที ่57 ปีที ่58 ปีที ่59 ปีที ่60 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 284.23 287.06 291.31 298.44 265.95 269.89 276.49 186.17 188.93 193.55 
รวมรายได้ 284.26 287.09 291.34 298.47 265.98 269.92 276.52 186.20 188.95 193.57 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรจดักำรกองทรสัต ์ 17.38 17.56 17.77 18.05 17.52 17.74 18.01 16.31 16.51 16.76 
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 266.88 269.53 273.57 280.42 248.46 252.18 258.51 169.88 172.44 176.82 

 
ดังนั้นมูลค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่กองทรัสตจ์ะเขำ้ลงทุนในครัง้นี ้จำกกำรค ำนวณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีมลูค่ำ
เท่ำกับ 4,145.18 ลำ้นบำท และมีอัตรำผลตอบแทนของโครงกำรตลอดระยะเวลำประมำณกำร (Asset IRR) เท่ำกับรอ้ยละ 
6.41 ซึ่งสงูกว่ำตน้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของ WHART โดยมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นสงูกว่ำรำคำสงูสดุในกำรเขำ้
ท ำรำยกำรในครัง้นี ้94.32 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.33 
 
นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอสิระท ำกำรวิเครำะหค์ำ่ควำมไว (Sensitivity Analysis) ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในครัง้นี ้เพื่อสะทอ้นถึงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่ำงๆ ดงันี ้ 
 

การวิเคราะหค์่าความไว (Sensitivity Analysis) กรณีอัตราการเช่าพืน้ทีภ่ายหลังสิน้สุดสัญญา 

รายละเอียด 
มูลค่าของทรัพยส์นิ 

(ล้านบาท) 
กรณีที่ 1 ปรับอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่ (Occupancy Rate) ภำยหลังสิน้สุดสัญญำปัจจุบัน

ลดลงและเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.00 จำกกรณีฐำน 
4,010.66 – 4,298.91 

กรณีฐำน 4,145.18 
กรณีที่ 2 ปรบัอตัรำค่ำเช่ำ ตัง้แต่ปีที่ 16  โดยปรบัลดกำรเติบโตของค่ำเช่ำใหเ้ท่ำกบัรอ้ย

ละ 2.50 ทุกๆ 3 ปี และปรับเพิ่มอัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำให้เท่ำกับรอ้ยละ 
7.50 ทกุๆ 3 ปี จนสิน้สดุประมำณกำร 

4,043.32 – 4,247.05 

 
จำกกำรวิเครำะหค์่ำควำมไว จะไดม้ลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในครัง้นี ้ท่ีระหว่ำง 4,010.66 – 4,298.91 ลำ้นบำท 

 
สรุปผลการประเมินราคาทรัพยส์ินที ่WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินสูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาในการเข้าท ารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีกำรประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 3,683.00 – 3,714.40 (8.96%) - (8.18%) 
2. วิธีการประเมินราคาโดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 4,010.66 – 4,298.91 (0.99%) – (6.12%) 
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สรุปความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพยส์ินทีก่องทรัสตจ์ะเข้าลงทุนในคร้ังนี ้
 
เนื่องจำกวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำเสมือนกำรน ำทรพัยสิ์นที่
กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนมำบริหำรงำนภำยใตต้น้ทุนของกองทรสัต ์โดยพิจำรณำถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรและจดักำรกองทรสัต ์
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมของกองทรสัตใ์นกำรประมำณกำร และน ำกระแสเงินสดมำคิดลดดว้ย
ตน้ทุนถัวเฉล่ียของกองทรสัต ์ในขณะท่ีผูป้ระเมินรำคำอิสระพิจำรณำเฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของทรพัยสิ์นเพียงอย่ำง
เดียว ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรประเมินมูลค่ำโดยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเหมำะสม และมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนในครัง้นีม้ีมลูค่ำรวมเท่ำกบั 
4,010.66 – 4,298.91 ลำ้นบำท ซึ่งรำคำในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ 4,050.86 ลำ้นบำท ค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีรวมเป็นจ ำนวน 
1,981,097  บำท และ 96,917,124 บำท ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 และ
โครงกำรเทพำรกัษ์ กม. 21 ตำมล ำดบั และค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุอีกจ ำนวน 18.50 ลำ้นบำทและ 106.00 
ลำ้นบำท ส ำหรับโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวังนอ้ย 63 (ซึ่งจะช ำระเมื่อมีกำรต่อสัญญำเช่ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) อยู่ในช่วงของ
รำคำประเมินของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ  
 
1.3.2 ความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
(1) ความเป็นธรรมของเงือ่นไขกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นทรัพยส์นิของกลุ่ม WHA  

 
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขในกำรลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA จำกร่ำงสญัญำต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ร่ำงสญัญำจะซือ้จะขำยส่ิงปลกูสรำ้ง ร่ำงสญัญำเช่ำทรพัยสิ์น ร่ำงสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน ร่ำงสญัญำโอนสิทธิ
กำรเช่ำที่ดิน รำ่งบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรเช่ำช่วงที่ดิน รำ่งสญัญำซือ้ขำยเครื่องมือ และอปุกรณ ์รำ่งสญัญำจ ำนองที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรำ้ง และร่ำงสัญญำตกลงกระท ำกำร ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฎในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1.2 ของรำยงำนฉบับนี ้ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ เงื่อนไขในการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA คร้ังนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจำกเงื่อนไข
และ/หรือขอ้ก ำหนดหลำยประกำรของร่ำงสัญญำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA เป็นเงื่อนไข
และ/หรือขอ้ก ำหนดที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์อง WHART  ใหไ้ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นซึ่งมีสภำพเป็นไปตำมที่ทัง้สองฝ่ำยตกลงกัน
ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร  รวมทั้งเป็นเงื่อนไขและ/หรือขอ้ก ำหนดที่จะเอือ้ให้ WHART ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเขำ้ลงทุนตำม
วตัถปุระสงคท์ี่วำงไว ้อนัไดแ้ก่ กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์
โดยรวม  และ/หรือเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของกำรซือ้ขำยอสงัหำริมทรพัย ์และ/หรือเป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญำตกลงกันตำมควำม
สมคัรใจ  ซึ่งเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำให ้WHART เสียประโยชน ์ เช่น   
o ขอ้ก ำหนดที่ บริษัทเจำ้ของสินทรพัยต์กลงจะช ำระค่ำเช่ำอำคำรคลงัสินคำ้ทกุโครงกำร ที่ไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี WHART เขำ้

ลงทนุ ในอตัรำที่ก ำหนดเป็นระยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัพืน้ที่เช่ำอำคำรคลงัสินคำ้ นบัจำกวนัที่ WHART เขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์น 
และมีอตัรำค่ำเช่ำในอตัรำตำรำงเมตรละ 155 (หนึ่งรอ้ยหำ้สิบหำ้) บำทต่อเดือน ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปร
เจค 3 โครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 โครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 และอตัรำค่ำเช่ำในอตัรำตำรำงเมตรละ 
120 (หนึ่งรอ้ยยี่สิบ) ส ำหรบัโครงกำรวงันอ้ย 63 และที่อตัรำค่ำเช่ำในอตัรำเท่ำกบัค่ำเช่ำเดิมล่ำสดุส ำหรบัโครงกำรซิกโนด 
ของแต่ละพืน้ท่ีที่ไม่มีผูเ้ช่ำในโครงกำร รวมถึงช ำระค่ำน ำ้ ค่ำไฟ ค่ำภำษีที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง หรือภำษีอื่นใดในท ำนอง
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เดียวกนั ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงใดก็ตำม และ/หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในโครงกำรส่วนท่ียงัไม่
มีผูเ้ช่ำดงักล่ำวเสมือนหนึ่งว่ำ บริษัทเจำ้ของสินทรพัยเ์ป็นผูเ้ช่ำ รวมทัง้บริษัทเจำ้ของสินทรพัย ์ตกลงวำงเงินประกันกำร
เช่ำและกำรบรกิำรส ำหรบัเพื่อเป็นกำรประกนักำรช ำระค่ำเช่ำพืน้ที่เช่ำท่ีไม่มีผูเ้ช่ำดงักล่ำวดว้ย นอกจำกนี ้กรณีระยะเวลำ
เช่ำของผูเ้ช่ำรำยใหม่หรืออตัรำค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยใหม่ (ซึ่งเขำ้เป็นผูเ้ช่ำแทนบริษัทเจำ้ของสินทรพัย ์ในอำคำรท่ีว่ำง ณ 
วันที่ WHART เขำ้ลงทุน) นอ้ยกว่ำระยะเวลำที่เหลือของ 3 ปี หรือมีอัตรำค่ำเช่ำต ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ก ำหนดใหบ้ริษัท
เจำ้ของสินทรพัย ์ ตกลงจะรบัผิดชอบค่ำเช่ำหรือค่ำเช่ำส่วนท่ีขำดจนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำอำคำรท่ีคงเหลือนบัตัง้แต่
วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ 

o ขอ้ก ำหนดที่ WHA และ/หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ที่ซึ่งสัญญำเช่ำที่เก่ียวขอ้งจะ
ครบก ำหนดอำยกุำรเช่ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี ส ำหรบัโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และ โครงกำรเคพีเอ็น บำง
นำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุนและผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ
สญัญำเพื่อต่ออำยุกำรเช่ำแต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำเมื่อครบก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำดงักล่ำว โดย WHA และ/หรือ WHA 
KPN Alliance จะช ำระในอัตรำที่ก ำหนดเป็นระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ WHART เขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์น และมี
อตัรำค่ำเช่ำไม่ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำเดิมล่ำสดุของพืน้ท่ีที่มีกำรเช่ำระยะสัน้ขำ้งตน้ รวมทัง้ WHA ตกลงวำงเงินประกันกำร
เช่ำและกำรบรกิำรส ำหรบัเพื่อเป็นกำรประกนักำรช ำระค่ำเช่ำพืน้ที่เช่ำท่ีดงักล่ำวดว้ย นอกจำกนี ้กรณีที่ระยะเวลำกำรเช่ำ
และ/หรืออตัรำค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยใหม่หรือผูเ้ช่ำเดิมในกรณีที่ต่ออำยุสญัญำ นอ้ยกว่ำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้
ลงทุน หรือมีอัตรำค่ำเช่ำต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่ก ำหนด  WHA และ/หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะรบัผิดชอบค่ำเช่ำ
หรือค่ำเช่ำส่วนที่ขำดจนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี  

o ในวนัที่เขำ้ลงทุน บริษัทเจำ้ของสินทรพัยต์อ้งด ำเนินกำรใหท้รพัยสิ์นที่จะเขำ้ลงทุนปรำศจำกภำระผูกพนั กำรรอนสิทธิ 
ไม่ตกอยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสิทธิ หรือมีขอ้พิพำทใดๆ มีทำงเขำ้ออกสู่ทำงสำธำรณะในสภำพท่ีดีและเหมำะสมกบักำรใช้
งำนของทรพัยสิ์นที่ซือ้ขำย โดยในกรณีที่ WHART เห็นว่ำสภำพของทรพัยสิ์นที่จะเขำ้ลงทุนอยู่ในสภำพที่เสียหำยหรือ
ช ำรุดบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคัญ WHART มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรรบัโอนกรรมสิทธ์ิ/สิทธิกำรเช่ำ จนกว่ำผู้จะขำย จะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขควำมเสียหำย หรือควำมช ำรุดบกพร่องดงักล่ำว โดยผูจ้ะขำยมีหนำ้ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ลว้
เสรจ็ภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ รวมทัง้บรษิัทเจำ้ของสินทรพัย ์จะโอนสิทธิและหนำ้ที่ภำยใตส้ญัญำ
เช่ำและสญัญำบริกำรที่เก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์นที่จะซือ้ขำย และเงินประกันคงเหลือที่ไดร้บัจำกผูเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำ
และสญัญำบรกิำรใหแ้ก่ WHART  

o WHART มิสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญำกำรเขำ้ลงทนุได ้หำกในระยะเวลำใดๆ ก่อนวนัเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขำย และ/
หรือ ทรพัยสิ์นที่เช่ำ และ/หรือ ทรพัยสิ์นที่เช่ำช่วงไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือกำรประกอบกิจกำรของ
ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขำยมีกำรเปล่ียนแปลงในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญั  

o ขอ้ก ำหนดที่ Central WHA Alliance ไดม้ีเงื่อนไขใหก้องทรสัต ์WHART จดทะเบียนภำระจ ำยอมในบำงส่วนของที่ดิน
ของกองทรสัต ์WHART ในโครงกำรวงันอ้ย 63 ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทุนซือ้ไวใ้นปี 2561 เพื่อใชเ้ป็นทำงเขำ้-ออก ส ำหรบั
ที่ดินเพิ่มเติมของ Central WHA Alliance ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน และส ำหรับที่ดินในโครงกำรวังน้อย 63 ที่
กองทรัสตจ์ะลงทุนในครัง้นี ้ โดยไม่มีค่ำตอบแทน พรอ้มกันนี ้Central WHA Alliance ไดข้อให้กองทรัสต ์WHART 
ยินยอมให ้Central WHA Alliance ใชพ้ืน้ท่ีบำงส่วนในโครงกำรวงันอ้ย 63 ที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในครัง้นี ้เพื่อ
ใชเ้ป็นทำงเขำ้-ออก ส ำหรบัท่ีดินของ Central WHA Alliance ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณเดียวกนั และโดยไม่มีค่ำตอบแทน 

o ส ำหรบัโครงกำรซิกโนดที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในครัง้นี ้ มีพืน้ท่ีดำ้นหลงัที่เป็นท่ีว่ำงยงัไม่มีอำคำรตัง้อยู่ ซึ่งมีเนือ้
ที่โดยประมำณ 5,604 ตำรำงเมตร ปัจจุบนั บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไดเ้ช่ำพืน้ที่โครงกำรซิกโนด 
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ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมพืน้ที่ดำ้นหลังดังกล่ำวดว้ย บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด มีแผนที่จะเพิ่มพืน้ที่
คลงัสินคำ้ลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลงัดงักล่ำว โดยจะขอให ้WHA ปลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำว ซึ่ง
อำจเชื่อมต่อกบัอำคำรคลงัสินคำ้ปัจจบุนั และใหเ้ช่ำแก่บรษิัท ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั อย่ำงไรก็ดี บรษิัท 
ซิกโนด ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ยงัมิไดด้  ำเนินกำรขอใหเ้พิ่มพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัดงักล่ำวแต่อย่ำง
ใด  ทรพัยสิ์นในโครงกำรซิกโนด ที่กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนครัง้นีจ้ึงยงัไม่มีคลงัสินคำ้บนพืน้ที่ด้ำนหลงัดงักล่ำว ดว้ยเหตุ
ดงักล่ำว เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดล้งทุนในทรพัยสิ์นในโครงกำรซิกโนด นีแ้ลว้ WHA จะขอให ้WHA มีสิทธิที่จะปลกู
สรำ้งอำคำรคลังสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลังดังกล่ำว เพื่อให้เช่ำแก่ผู้เช่ำช่วงพืน้ที่ดำ้นหลังในเวลำนั้น โดยอำคำร
คลงัสินคำ้ที่ปลกูสรำ้งลงบนพืน้ท่ีดำ้นหลงัดงักล่ำวสำมำรถเชื่อมต่อกบัอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำนปัจจบุนั 
และ ไม่เก็บค่ำตอบแทนใด ๆ จำก WHA 
ในกรณีที่ WHA ไดป้ลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ลงบนพืน้ที่ดำ้นหลงัแลว้ กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA ใหแ้ก่สิทธิ
แก่กองทรัสต ์WHART ที่จะลงทุนในอำคำรคลังสินคำ้ดังกล่ำวในเวลำใด ๆ และ ก่อนบุคคลอื่น เพื่อให้กองทรัสต ์
WHART ไดม้ีโอกำสลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมที่จะก่อรำยไดแ้ก่กองทรสัต ์WHART โดยรำยละเอียดและเงื่อนไขกำร
ลงทุนจะเป็นไปตำมที่กองทรัสต ์WHART และ WHA ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่กำรลงทุนดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์กองทรสัต ์WHART จะตอ้งขอมติจำกผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนกำรลงทนุ 

o ขอ้ก ำหนดให ้WHART เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและค่ำอำกรแสตมป์ ขณะที่บริษัท
เจำ้ของสินทรพัย ์เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลหกั ณ ที่จ่ำย และค่ำใชจ้่ำย อนัเก่ียวกบั
กำรจดทะเบียนสิทธ์ินิติกรรมในทรพัยสิ์นตำมสญัญำของบรษิัทเจำ้ของสินทรพัย ์มำยงั WHART  

o ขอ้ตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขนักับกิจกำรของ WHART ในช่วงที่ยงัท ำหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART 
โดยกรณี WHA มีทรพัยสิ์นของตนตัง้อยู่ในรศัมี 20 กิโลเมตรจำกทรพัยสิ์นของ WHART  WHA จะตอ้งเสนอทรพัยสิ์น
ของ WHART ใหแ้ก่ลกูคำ้ก่อน  

 
นอกจำกนี ้เมื่อพิจำรณำเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA 
ในครัง้นี ้กบักำรเขำ้ลงทนุในครัง้แรกเมื่อเดือนธันวำคม 2557 กำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-7 พบว่ำ เงื่อนไขส ำคญัมี
ควำมคลำ้ยคลงึกนัหรือก ำหนดขึน้โดยใชห้ลกักำรเดียวกนั เช่น 
o ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำตกลงกระท ำกำร เช่น ขอ้ตกลงบริษัทเจำ้ของสินทรพัย ์จะช ำระค่ำเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ทุก

โครงกำร ที่ไม่มีผูเ้ช่ำ ณ วนัที่ WHART เขำ้ลงทนุเป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัที่ WHART เขำ้ลงทนุ และขอ้ตกลงที่ WHA 
จะไม่แข่งขนักบักิจกำรของกองทรสัต ์โดย WHA จะตอ้งเสนอทรพัยสิ์นของ WHART ใหแ้ก่ลกูคำ้ก่อน เป็นตน้ 

o กำรก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมและเงื่อนไขในกำรว่ำจำ้งให ้WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นในกำรเขำ้
ท ำรำยกำรครัง้นี ้เช่น กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ขอบเขตกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์น มีหลกักำรเช่นเดียวกันกับกำร
ว่ำจำ้งให ้WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุนทุกครัง้ที่ผ่ำนมำ ส ำหรบัหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) มำจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิรวมกับอตัรำก ำไรท่ีก ำหนด
ไวแ้น่นอนรำยปี โดยจะไม่เกินอัตรำรอ้ยละ 3 ต่อปีของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์(NAV) ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

o ขอ้ก ำหนดในสญัญำลงทุนเช่น ควำมรบัผิดชอบของ WHART และบรษิัทเจำ้ของสินทรพัยใ์นกำรช ำระค่ำใชจ้่ำยและภำษี
อำกรต่ำง ๆ หนำ้ที่และค ำรบัรองของ บริษัทเจำ้ของสินทรพัยท์ี่ตอ้งด ำเนินกำรใหท้รพัยสิ์นปลอดภำระและพรอ้มต่อกำร
เขำ้ลงทุนของ WHART เป็นตน้ ทัง้นี ้อตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียนสิทธิเป็นนิติกรรม ดงักล่ำวเป็นไปตำมอตัรำที่
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ก ำหนดโดยส่วนงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผลลพัธก์ำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยและภำษีอำกรของกำรลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้อำจมี
ควำมแตกต่ำงจำกกำรเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ ตำมมูลค่ำทรัพยสิ์นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และสัดส่วน รูปแบบกรรมสิทธ์ิ 
Freehold และ Leasehold ของสินทรพัยท์ี่มีควำมแตกต่ำงกนั 
 

(2) ความเป็นธรรมของเงื่อนไขกรณีการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับทรัพยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม  

 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขในกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรบั
ทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA  ที่ WHART จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้จำกร่ำงสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยด์งัที่ปรำกฎใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรำยงำนฉบับนี ้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ในร่ำงสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำร
อสังหำริมทรพัยด์ังกล่ำวจะช่วยให้ WHART สำมำรถเขำ้บริหำรจัดกำรและหำประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เขำ้
ลงทนุในครัง้นีไ้ดอ้ย่ำงรำบรื่นทนัทีภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร อีกทัง้เป็นขอ้ก ำหนดที่จะช่วยควบคมุดแูลให ้WHA ปฏิบตัิหนำ้ที่
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์นอกจำกนี ้เป็นเงื่อนไขและ/หรือขอ้ก ำหนด
ที่เหมือนกบัสญัญำแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ี WHART เขำ้ลงทนุในครัง้แรก และกำรเขำ้ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 – 7 เช่น 
o ก ำหนดใหค้่ำจำ้งบรหิำรทรพัยสิ์นไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 3 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์(NAV) ตำมที่ก ำหนด

ไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และ WHA สำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุง
อำคำร และกำรก่อสรำ้งพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่ำก่อสรำ้ง กรณี WHAREM มอบหมำยให ้WHA 
ควบคุมงำนก่อสรำ้งพัฒนำอสังหำริมทรัพยใ์หม่เพิ่มเติมและกำรปรับปรุงทรพัยสิ์นอื่นที่มิไดม้ำจำก WHA และ/หรือ 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

o ขอ้ตกลงที่ WHA จะไม่แข่งขนักับกิจกำรของ WHART ในช่วงที่ยงัท ำหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART 
โดยกรณี WHA มีทรพัยสิ์นของตนตัง้อยู่ในรศัมี 20 กิโลเมตรจำกทรพัยสิ์นของ WHART  WHA จะตอ้งเสนอทรพัยสิ์น
ของ WHART ใหแ้ก่ลกูคำ้ก่อน  

o ก ำหนดใหค้่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยไ์ดร้วมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลบรหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์น 
ในส่วนที่ไม่เป็นสำระส ำคัญ1 ค่ำเบีย้ประกัน (ยกเวน้กรณีเบีย้ประกันที่สูงกว่ำปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งเมื่อผูจ้ัดกำร
กองทรสัตแ์ละทรสัตีเห็นชอบต่อเบีย้ประกันดังกล่ำวแลว้ WHART จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำเบีย้ประกันเฉพำะจ ำนวนที่
เพิ่มขึน้) ค่ำบ ำรุงสำธำรณปูโภคส่วนกลำง เป็นตน้  

o ก ำหนดใหม้ีกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยใ์นรอบระยะเวลำทุกๆ 3 ปี ของวนัที่ WHART 
เขำ้ลงทุน โดยใชเ้กณฑใ์นกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรอสังริมทรพัยเ์ช่นเดียวกันกับทรพัยสิ์นหลักที่
ลงทนุในครัง้แรก กำรลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 - 7 

 
จำกเหตผุลที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ เงือ่นไขในการแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพยส์ินของกลุ่ม WHA ที ่WHART ทีเ่ข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่8 นี ้มีความเหมาะสม  

 
 

1  ค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลบริหำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ ในส่วนทีไ่ม่เป็นสำระส ำคญั เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลรกัษำควำมสะอำด ดูแลรกัษำ
สวน กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรดูแลบ ำรุงรกัษำวสัดอุปุกรณ์ต่ำงๆ ภำยในอำคำรทีไ่ม่มีผูเ้ช่ำและภำยนอกอำคำร เป็นตน้ 
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(3) ความเป็นธรรมของเงือ่นไขกรณีจัดสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ บุคคลกลุ่ม
เดียวกันของ WHA 

 
ดว้ยเงื่อนไขส ำคญัต่ำงๆ ของกำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์ป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือบคุคลกลุ่มเดียวกนัของ WHA 
มีเงื่อนไขที่เทียบเคียงกับกำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมโดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำ
ใหก้องทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยทัง้หมด และต่อ
ประชำชนทั่วไป อย่ำงไรก็ดี ในกรณีไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครบตำมสดัส่วน  ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรำยอื่นที่มี
ควำมประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีเ้พื่อใหค้รบตำมสดัส่วนเดิม อำจไดร้บักำรจดัสรร
พรอ้มกับหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และ/หรือใหแ้ก่ประชำชน (Public 
Offering) หรือไม่ก็ได ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ เงื่อนไขในกำรจดัสรรหน่วยทรสัตเ์ป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ 
WHA และ/หรือบุคคลกลุ่มเดียวกันของ WHA มีควำมเหมำะสม เพื่อให้ WHA สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงที่จะถือครอง
หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จะกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้อย่ำงไรก็ดี ผูถื้อ
หน่วยควรพิจำรณำผลกระทบในดำ้นสัดส่วนกำรถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผูถื้อหน่วยเดิมไม่ไดร้บักำรจัดสรรให้
สำมำรถจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำย กรณีกำรจดัสรรใหแ้ก่ประชำชน (Public Offering) 
 
(4) ความเป็นธรรมของเงือ่นไขกรณีการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักับทรัสตี  
 
ดว้ยเงื่อนไขส ำคัญต่ำงๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรัสตีในครัง้นีไ้ม่ดอ้ยกว่ำเมื่อ
เทียบเคียงกับเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับ  WHART (รำยละเอียดปรำกฏในส่วนที่ 1 
ขอ้ 1.2.3 (4) ของรำยงำนฉบบันี)้ ขณะที่เงื่อนไขและ/หรือขอ้ก ำหนดอื่นเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ เงื่อนไขในกำรกูย้ืม
เงินจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตีมีควำมเหมำะสม 
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ส่วนที ่2  สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ ดงันี ้
 
o  การลงทนุในทรัพยส์นิเพิ่มเตมิ  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 ในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA มีความเหมาะสม เนื่องจำก 
 
1. ทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART ประสงคจ์ะเขำ้ลงทุน เป็นทรพัยสิ์นที่มีศักยภำพในกำรสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่ WHART 

ทนัทีภำยหลงักำรเขำ้ลงทุน เนื่องจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีอำคำร (Occupancy Rate) เฉล่ีย 5 โครงกำร 
(ไม่รวมพืน้ที่หลังคำอำคำรคลังสินคำ้) ณ วันที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน เท่ำกับรอ้ยละ 77.121 (กรณีที่รวมสัญญำเช่ำที่เริ่ม
หลงัจำกวนัที่กองทรสัตค์ำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ จะมีอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียอำคำร (ไม่รวม undertaking) อยู่ที่รอ้ยละ 79.79) และ
ในพืน้ที่ส่วนที่เหลือทัง้หมดซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 22.88 ของพืน้ที่ดงักล่ำว WHA อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำผูเ้ช่ำ อีกทัง้ WHA และ/
หรือบรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์น ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบัพืน้ที่อำคำรคลงัสินคำ้ทกุโครงกำร ที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำ 
ณ วันที่ WHART เขำ้ลงทุน เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวนัที่ WHART เขำ้ลงทุน หรือจนกว่ำจะมีผูเ้ช่ำในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว รวมถึง WHA หรือ WHA KPN Alliance ตกลงจะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ WHART ส ำหรบัพืน้ท่ีอำคำรคลงัสินคำ้และ
ส ำนกังำนของโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 ในกรณีที่
อำยุสญัญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำจะครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุนและเมื่อครบก ำหนดแลว้ 
ผูเ้ช่ำไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับใหม่แต่ผูเ้ช่ำยงัไม่ช ำระค่ำเช่ำ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance จะช ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวใหก้องทรสัตจ์นกว่ำจะมีผูเ้ช่ำรำยใหม่หรือมีผูเ้ช่ำช ำระค่ำ
เช่ำ (แลว้แต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ ทัง้นี ้โครงกำรดงักล่ำวยงัมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยได้
ใหแ้ก่ WHART อย่ำงต่อเนื่องไปในอนำคต โดยมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัประมำณ 4.94 ปี2 นบัจำกวนัท่ี
คำดว่ำ WHART จะเขำ้ลงทุน (ไม่รวมส่วนที่ WHA และ/หรือบริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นตกลงจะช ำระค่ำเช่ำแทน กรณีไม่มีผู้
เช่ำ ณ วนัท่ี WHART เขำ้ลงทุน) ซึ่งสญัญำเช่ำมีอำยสุญัญำที่ค่อนขำ้งยำว และมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและกำรเติบโต
ของค่ำเช่ำไวอ้ย่ำงชดัเจน จึงช่วยใหร้ำยไดข้อง WHART สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงในช่วงที่สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
โดยผู้เช่ำกระจำยตัวอยู่ในอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น E-commerce กลุ่มธุรกิจตัวแทนใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส ์
(Third Party Logistic - 3PL) กลุ่มธุรกิจของใชใ้นครวัเรือน กลุ่มผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรขนส่ง และกลุ่มผูจ้ัดจ ำหน่ำยวัสดุ
ก่อสรำ้ง  ประกอบกบัสินทรพัยด์งักล่ำวมีขอ้ไดเ้ปรียบดำ้นที่ตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณเขตจงัหวดัที่เป็นศนูยก์ลำงอตุสำหกรรม
และกำรคมนำคมขนส่งที่ส  ำคญัแห่งหน่ึงของประเทศ ท ำใหท้รพัยสิ์นดงักล่ำวเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด ท ำให้ WHART มี
โอกำสไดร้บัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวต่อเนื่องไปในอนำคต ซึ่งในกรณีทรพัยสิ์นดงักล่ำวมีอตัรำ
กำรเช่ำพืน้ท่ี และอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมแผนงำนท่ี WHART วำงไว ้จะท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีโอกำสไดร้บัผลตอบแทน

 
 

1 ค ำนวณจำกกรณทีไีม่มีผูเ้ช่ำรำยใหม่เพิ่มเตมิ ผูเ้ช่ำเดมิใชส้ทิธิในกำรต่อสญัญำเช่ำ และรวมร่ำงสญัญำเช่ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ 
2 ค ำนวณจำกอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกักบัพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมดทีก่องทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุเพิ่มเตมิ ไม่รวมสทิธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2565) 
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จำกกำรลงทนุในหน่วยทรสัตข์อง WHART ในรูปผลประโยชนต์อบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนที่เติบโตขึน้ของ WHART ใน
อนำคต  

2. ท ำให ้WHART มีขนำดสินทรพัย ์และรำยไดจ้ำกกำรจดัหำประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นโดยรวมเพิ่มขึน้ ซึ่งอำจช่วยเพิ่มควำม
เชื่อมั่นและควำมน่ำสนใจของหน่วยทรสัต์ WHART ต่อนกัลงทุน ซึ่งควำมตอ้งกำรหน่วยทรสัต์ของ WHART ที่เพิ่มขึน้
นัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งที่อำจช่วยสนบัสนนุรำคำและสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหน่วยทรสัตข์อง WHART ในอนำคต  

3. รำคำเข้ำลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่ไม่เกิน 4,050.86 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบไปดว้ยค่ำเช่ำ ค่ำซือ้เครื่องมือ 
อุปกรณ ์งำนระบบ ในอำคำรและค่ำทรัพยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน และ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) และส ำหรบัโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 
และโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 กองทรสัตต์กลงช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ดินรำยปีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง 
รวมเป็นจ ำนวน 96,917,124 บำท และ 1,981,097 บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงั
นอ้ย 63 กองทรสัต ์WHART จะมีสิทธิต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่ำเช่ำส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยอุีก
จ ำนวน 18.50 ลำ้นบำท และ 106.00  ลำ้นบำท คิดเป็นมูลค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเท่ำกบั 3,972.14 – 4,253.38 ลำ้นบำท (รำยละเอียดกำรประเมิน
รำคำยตุิธรรมของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระปรำกฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.3.1 ของรำยงำนฉบบันี)้ 

4. ประมำณกำรอตัรำกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนในปีแรกภำยหลงักำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้นี ้อยู่ที่ประมำณ 0.80 
บำทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่ำกรณี WHART ไม่ไดล้งทุนในทรัพยสิ์นใดๆ เพิ่มเติม (พิจำรณำรำยไดจ้ำกทรัพยสิ์นที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัของ WHART จ ำนวน 34 รำยกำร) ซึ่งจะมีประมำณกำรอตัรำกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนในปีแรกที่ประมำณ 0.78 
บำทต่อหน่วย 

5. เงื่อนไขและ/หรือข้อก ำหนดของร่ำงสัญญำที่ เ ก่ียวข้องกับกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์ สินของกลุ่ม WHA ช่วยรักษำ
ผลประโยชนข์อง WHART ใหไ้ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นซึ่งมีสภำพเป็นไปตำมที่ทัง้สองฝ่ำยตกลงกัน และเอือ้ให้ WHART ไดร้บั
ประโยชนจ์ำกกำรเขำ้ลงทุนตำมวตัถุประสงคท์ี่วำงไว ้และ/หรือเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของกำรซือ้ขำยอสงัหำริมทรพัย ์
และ/หรือเป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญำตกลงกันตำมควำมสมคัรใจ ซึ่งเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำให้ WHART เสียประโยชน ์เช่น 
WHA และ/หรือเจ้ำของทรัพยสิ์นตกลงช ำระค่ำเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ที่ไม่มีผู้เช่ำ ณ วันที่  WHART เข้ำลงทุน อีกทั้ง 
เงื่อนไขส ำคญัมีควำมคลำ้ยคลึงกันหรือก ำหนดขึน้โดยใชห้ลักกำรเดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญำซือ้ขำยทรพัยสิ์นของ
กลุ่ม WHA ในกำรเขำ้ลงทนุทรพัยสิ์นครัง้แรก และกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 - 7 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบกำรลง
มติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้
 
1. WHART จะมีภำระหนีสิ้นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ กรณี WHART กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินสงูสดุตำมมติ

คณะกรรมกำรเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนทัง้หมดส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้ ทัง้หมดไม่เกิน 3,445.00 ลำ้น
บำท ซึ่งจะส่งผลให ้WHART มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กู้ เพิ่มขึน้มำ

อยู่ที่ประมำณ 15,715.001 ลำ้นบำท (อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วมของกองทรสัตจ์ะอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 29.79 2) 

 
 

1 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 
2 ค ำนวณจำกขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 
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ทัง้นี ้WHART อำจพิจำรณำออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุบำงส่วนส ำหรบักำรเขำ้ลงทนุ
ในทรพัยสิ์นในครัง้นี ้หรือพิจำรณำกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อน ำเงินกูด้งักล่ำวมำช ำระหนีเ้งินกูข้ำ้งตน้เมื่อครบ
ก ำหนดก ำหนดสญัญำเงินกู ้

2. ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์นื่องจำกอำจมิไดเ้สนอขำยต่อผูถื้อหน่วยเดิมทัง้หมด ซึ่ง  WHART จะออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสตจ์ ำนวนประมำณไม่เกิน 245.00 ลำ้นหน่วย เพื่อน ำเงินที่ไดร้ับจำกกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ดงักล่ำวเป็นแหล่งเงินทุนบำงส่วนในกำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใน
กำรจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์(Control dilution) ประมำณรอ้ยละ 7.40 
(รำยละเอียดปรำกฎในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.2.2 ของรำยงำนฉบบันี)้ นอกจำกนี ้กรณีที่รำคำหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขำยต ่ำกว่ำ
รำคำหน่วยทรสัตใ์นตลำด ณ ขณะนัน้ อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหน่วยลงทนุ (Price Dilution)  

3. ควำมเส่ียงกรณี WHART ไม่สำมำรถจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เข้ำลงทุนในครั้งนีไ้ดต้ำม
แผนงำนท่ีวำงไว ้ซึ่งอำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ เช่น ไม่สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำรำยใหม่
ส ำหรบัทรพัยสิ์นที่ยงัไม่มีผูเ้ช่ำแทน WHA และ/หรือเจำ้ของทรพัยสิ์น ภำยใตส้ญัญำตกลงกระท ำกำร ภำยหลงัสิน้สุด
ระยะเวลำเช่ำ ส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ และไม่สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำรำยใหม่มำทดแทนผูเ้ช่ำเดิมที่หมดอำยุสญัญำเช่ำ 
หรือผูเ้ช่ำต่ออำยสุญัญำเช่ำดว้ยอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขที่ดอ้ยลง เป็นตน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระดบัและควำมต่อเนื่อง
ของรำยได ้ท ำให ้WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ำจมิไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว ้

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนแ์ละกำรมีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม กรณีสญัญำเช่ำท่ีดินหลกัหรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่
หนึ่งของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง (ระหว่ำง
เจำ้ของที่ดินกับ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด และ/หรือ WHA) หรือสัญญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่ำง บริษัท ปทุมผล 
จ ำกัด กับ WHA) ของโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำช่วง ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำม ซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 และทอดที่ 2 ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้
มีควำมเส่ียงที่จะถกูยกเลิกหรือสิน้สดุก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำ่ชว่งได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ 
ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่เช่ำช่วงได ้อันจะส่งผลกระทบต่อกำรจดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง  WHART อย่ำงไรก็ดี 
WHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำร บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 3  จะเกิดขึน้เมื่อ นำงนภำพร สรุเดช
วิบลูย ์บรษิัท พชัรกำนดำ จ ำกดั และ คณุหญิงกำนดำ เตชะไพบลูย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ บรษิัท ปทมุ
ผล จ ำกัด (ในฐำนะผู้มีสิทธิกำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวจำกคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย)์  ตกลงสละสิทธิในกำรบอกเลิก
สญัญำรวมทัง้ ตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั (ระหว่ำง นำงนภำพร สรุเดชวิบูลย ์และ WHA และระหว่ำง
บริษัท พชัรกำนดำ จ ำกัด และ WHA และระหว่ำงคุณหญิงกำนดำ เตชะไพบูลย ์และ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด) หรือสญัญำ
เช่ำช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่ำง บริษัท ปทุมผล จ ำกัด และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนท่ีดินท่ี WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่ WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ บริษัท ปทุมผล จ ำกัด หรือ 
WHA ไม่ปฏิบัติตำมสญัญำดงักล่ำว ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวไดร้ะดบั
หนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำว อำจท ำให้ WHART มีภำระหน้ำที่เพิ่มเติม หำก WHART ตอ้งเข้ำ
ด ำเนินกำรแกไ้ขกำรผิดสัญญำหรือเขำ้สวมสิทธิเป็นผูเ้ช่ำที่ดินโดยตรงหรือผูเ้ช่ำช่วงที่ดินทอดที่ 1 (แลว้แต่กรณี) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรลงทุนในกรรมสิทธ์ิ หรือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำหลกั หรือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
ช่วงทอดที่ 1  
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5. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนแ์ละกำรมีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม กรณีสญัญำเช่ำที่ดินหลกัหรือสญัญำเช่ำที่ดินโครงกำร
เทพำรกัษ์ กม.21  ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ (ระหว่ำง บริษัท สวุรรณภูมิไพศำล จ ำกัด 
กบั WHA) ของโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21  ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด
ก็ตำม ซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถูกยกเลิกหรือสิน้สดุก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำช่วงได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่เช่ำช่วงได ้อนัจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรจดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ด ีWHART ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทุนในกรณี
ที่ WHAVH ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำหลกับรษิัท สวุรรณภูมิไพศำล จ ำกัด (ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้) ตกลงจะยังไม่แสดงเจตนำกำรเลิกสัญญำเช่ำหลักไปยัง WHAVH แต่จะแจ้งให้ 
WHAVH และกองทรัสต์ WHART ทรำบถึงเหตุผิดสัญญำเพื่อให้กองทรัสต์ WHART มีสิทธิเข้ำแก้ไขเหตุผิดสัญญำ
ดังกล่ำว หรือบอกกล่ำวรับโอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำเช่ำหลัก (ระหว่ำง บริษัท สุวรรณภูมิไพศำล จ ำกัด และ 
WHAVH) เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำร
เช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) และเขำ้แกไ้ขกำรผิดสญัญำเช่ำหลกัอนัเกิดจำก WHAVH แทน 

6. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนแ์ละกำรมีภำระหนำ้ที่เพิ่มเติม กรณีสญัญำเช่ำท่ีดินหลกัหรือสญัญำเช่ำท่ีดินโครงกำรเค
พีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ (ระหว่ำง บรษิัท ท็อปววิ 
บิสซิเนส จ ำกัด และหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย์ กับ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง 
(ระหว่ำง บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด กับ WHA KPN Alliance) ของโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 
ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำมซึ่งอำจส่งผลใหสิ้ทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน
ทอดที่ 1 และทอดที่ 2 ดงักล่ำวของ WHART ครัง้นี ้มีควำมเส่ียงที่จะถกูยกเลิกหรือสิน้สดุก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงได ้และส่งผลให ้WHART ไม่อำจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่ำช่วงได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อกำร
จดัหำประโยชนแ์ละรำยไดข้อง WHART อย่ำงไรก็ดี WHART ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และหำ้ง
หุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย ์(ในฐำนะเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพี
เอ็น แลนด ์จ ำกัด  (ในฐำนะผูม้ีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่ำว) ตกลงสละสิทธิในกำร
บอกเลิกสญัญำและตกลงโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำเช่ำหลกั (ระหว่ำงบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ำกัด และบริษัท เค
พีเอ็น แลนด ์จ ำกัด และระหว่ำงหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดกรณท์ิพย ์และบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด) หรือสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน
ทอดที่หน่ึง (ระหว่ำงบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกัด และ WHA KPN Alliance) (แลว้แต่กรณี) เฉพำะส่วนท่ีดินท่ีกองทรสัต ์
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตำมระยะเวลำกำรเช่ำท่ีเหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่
บรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั หรือ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 

7. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดประโยชนใ์นกำรใหเ้ช่ำทรพัยสิ์น กรณี WHART ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิต่อสญัญำเช่ำโครงกำรซิกโนด 
และโครงกำรวังนอ้ย 63 อีก 30 ปี ภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำส่วนแรกได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม จะส่งผล
กระทบให ้WHART สญูเสียโอกำสที่จะไดร้บัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวในอนำคตตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว ้อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่ม WHA ตกลงจะน ำที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 รวมทัง้
ทรพัยสิ์นอื่นท่ีเช่ำของโครงกำรดงักล่ำว มำจ ำนองเป็นหลกัประกันกำรปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่
ใหสิ้ทธิต่ออำยุสญัญำเช่ำแก่ WHART (รำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัของร่ำงสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นและร่ำงสญัญำจ ำนอง
ที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งดังกล่ำว ปรำกฏในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.2 ของรำยงำนฉบับนี)้ โดยมีวงเงินจ ำนองไม่สูงกว่ำรำคำ
ประเมินเฉล่ียของผูป้ระเมินอิสระ 2 รำย ตำมวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ของโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงั
นอ้ย 63 ณ วันที่ WHART จะเขำ้ลงทุน ซึ่งกรณีที่กลุ่ม WHA ผิดสัญญำในกำรใหสิ้ทธิต่อสัญญำเช่ำทรพัยสิ์นดังกล่ำว
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กลุ่ม  WHA จะตอ้งช ำระคืนค่ำเช่ำทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ตำมสดัส่วนของมลูค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำส่วน
แรกและระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุที่เหลือต่อมูลค่ำคิดลดกระแสเงินสดของระยะเวลำกำรเช่ำทั้งหมด และกรณีกลุ่ม 
WHA จงใจฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญำกลุ่ม WHA ตกลงชดใชค้่ำขำดประโยชนจ์ำกกำรที่ผู้
เช่ำไม่สำมำรถใชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นท่ีเช่ำไดต้ำมระยะเวลำกำรเช่ำที่ก ำหนด ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำย ุ(ใน
กรณีที่ผูเ้ช่ำใชสิ้ทธิต่ออำยกุำรเช่ำแลว้) นอกจำกนี ้WHART สำมำรถด ำเนนิกำรใชสิ้ทธิใดๆ ตำมกระบวนกำรและขัน้ตอน
ทำงศำลเพื่อบงัคบัจ ำนองทรพัยสิ์นเช่ำเพื่อช ำระควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ได ้โดย WHART จะมีบุริมสิทธิเหนือเงินท่ีไดจ้ำก
กำรขำยทอดตลำดของทรพัยสิ์นท่ีจ ำนอง โดยหำกจ ำนวนเงินสทุธิที่ไดจ้ำกกำรขำยดงักล่ำวนอ้ยกว่ำค่ำเสียหำยจำกเหตุ
ดงักล่ำวกลุ่ม  WHA ยงัคงรบัผิดชดใชเ้งินเสียหำยในจ ำนวนที่ยงัคงขำดตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จริงต่อ WHART จน
ครบถว้น ซึ่งเงื่อนไขตำมสญัญำจ ำนองดงักล่ำวจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อ WHART จำกกำรไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ
ในกำรต่อสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นโครงกำรซิกโนด และโครงกำรวงันอ้ย 63 ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

8. อำจก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขใน
กำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ กบั WHA ทัง้ในส่วนรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกก่อน
กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่ำว WHAREM ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดว้่ำจำ้งที่ปรกึษำในกำรตรวจสอบและ/หรือสอบ
ทำนขอ้มลูและสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นและอุปกรณห์ลกัของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้รำคำในกำรเขำ้ลงทุน
ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้อำ้งอิงจำกรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระจ ำนวน 2 รำย ซึ่งเป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกทัง้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกนัที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
และไดร้ับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวข้องแลว้ ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ควำมเหมำะสมของรำคำ
และเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA 
มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ดี WHART 
จะลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมภำยใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. บริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (ถำ้จ ำเป็น) ของบริษัทเจำ้ของ

ทรพัยสิ์นใหข้ำย เช่ำ หรือเช่ำช่วงทรพัยสิ์นดังกล่ำว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ WHART และไดด้  ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหท้รพัยสิ์น
ดงักล่ำวพรอ้มส ำหรบักำรลงทนุโดย WHART  

2. ไม่มีประเด็นที่ยงัคงคำ้งจำกกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย กำรปลดจ ำนองที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งที่ติดจ ำนองเป็นประกัน
กับธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน กำรจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกันทำงธุรกิจ และ/หรือกำรยกเลิกสญัญำ และ/หรือขอ้ตกลง
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับภำระผูกพันในสัญญำเช่ำช่วงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินท่ี  WHART จะเข้ำลงทุน หรือหำกมีประเด็น
กฎหมำยคงคำ้ง หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้WHAREM จะเปิดเผยควำมเส่ียงดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำร
เสนอขำยหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 
และด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะท ำใหท้รพัยสิ์นที่ WHARTประสงคจ์ะเขำ้ลงทุนมี
ลกัษณะไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และประกำศที่เก่ียวขอ้ง) 
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3. ทรสัตีไดร้บัรองว่ำกระบวนกำรเพิ่มทุนของ WHART เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมำย กฎ และระเบียบอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และ 

4. WHART ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหด้  ำเนินกำรเพิ่มทุนของ WHART กำรกูย้ืมเงิน 
และด ำเนินกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ 
WHART 

 

o การแต่งตั้ง WHA เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 8 มีความเหมาะสม เนื่องจำก  
 
1. ช่วยให้ WHAREM สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกลุ่ม WHA ที่จะเข้ำลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้ได้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต ท ำให้ WHART มีโอกำสได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
เนื่องจำก WHA มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจพฒันำและใหบ้รกิำรเช่ำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ประเภทคลงัสินคำ้และโรงงำนมำกกว่ำ 20 ปี  

2. มีควำมคล่องตัวในกำรประสำนงำนและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อร่วมกันบริหำรจัดกำรทรัพยสิ์นทั้งหมดของ  WHART 
ภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร มำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ส ำหรบัทรพัยสิ์นดงักล่ำว เนื่องจำกประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำง WHART และ WHA ในช่วงที่ผ่ำนมำ  

3. เกิดกำรประหยดัต่อขนำดในกำรจดัหำสินคำ้หรือบรกิำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรดแูลรกัษำ และ/หรือกำรซ่อมบ ำรุงทรพัยสิ์นใหอ้ยู่
ในสภำพดีพร้อมต่อกำรจัดหำประโยชน์ จำกกำรที่ทรัพย์สินทั้งหมดของ  WHART อยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้บริหำร
อสงัหำรมิทรพัยร์ำยเดียว  

4. ข้อก ำหนดในร่ำงสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยด์ังกล่ำวช่วยให้  WHART สำมำรถเข้ำบริหำรจัดกำรและหำ
ประโยชนจ์ำกทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่เขำ้ลงทุนในครัง้นีไ้ดอ้ย่ำงรำบร่ืน ทันทีภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำร อีกทั้งเป็น
ขอ้ก ำหนดที่จะช่วยควบคุมดูแลให ้WHA ปฏิบัติหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชน์
สงูสดุของกองทรสัต ์นอกจำกนี ้เป็นเงื่อนไข และ/หรือขอ้ก ำหนดที่เหมือนกบัสญัญำแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบั
ทรพัยสิ์นที่ WHART เขำ้ลงทุนครัง้แรก กำรเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1-7 ขณะที่อตัรำกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทน
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพยม์ีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตำมควำมเห็นของผู้จัดกำรกองทรัสต ์จำกกำรพิจำรณำ
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกับ  WHART ครั้งนี ้ กับอัตรำค่ำตอบแทนผู้บริหำร
อสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์ื่น และอตัรำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบักำรบริหำรอสังหำริมทรพัยข์อง
กองทรสัตใ์นปัจจบุนั  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติม เพื่อประกอบกำรลง
มติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร คือ อำจเกิดขอ้สงสัยต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ัดกำรกองทรสัตใ์นกำร
เจรจำต่อรองค่ำธรรมเนียมและ/หรือเงื่อนไขกำรว่ำจำ้ง WHA เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรือกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ของ WHA ในกำรท ำหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสังหำริมทรพัย ์อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำน
กระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไว้ตำมคู่มือกำรปฏิบัติกำร รวมถึงได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรอิสระของ WHAREM และไดร้ับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์และ
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กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนีเ้ป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องกองทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

ทั้งนี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร และเงื่อนไขในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบัทรพัยสิ์นของ
กลุ่ม WHA ที่ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
o การจัดสรรหน่วยทรัสตโ์ดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรจัดสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกับ WHA มี
ความเหมาะสม เนื่องจำก  
 
1. เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่นกัลงทุนในกำรเขำ้ลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเติมแต่ละครัง้ เนื่องจำก WHA ตกลงจะถือครอง

หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ั้งหมดที่มีกำรออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนแต่ละครัง้ 
เป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุ  

2. สรำ้งควำมชดัเจนต่อกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์รวมถึงอำจช่วยใหก้ำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต ์เพื่อเป็นหนึ่ง
ในแหล่งเงินทนุในกำรซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีโอกำสส ำเรจ็ลลุ่วงไดม้ำกยิ่งขึน้  

 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลง
มติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร คือ อำจส่งผลให้ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรำยอื่นมีผลกระทบในดำ้นสัดส่วนกำรถือหน่วย (Control 
Dilution) ในกรณีผูถื้อหน่วยเดิมไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหส้ำมำรถจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำยเพิ่มเติมตำมสดัส่วนเดิม 
รวมถึงอำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของ WHAREM ในกำรท ำหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรเจรจำต่อรองรำคำและ/หรือ
เงื่อนไขกำรเสนอขำย อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนัท่ีมีกำรก ำหนดไวต้ำมคู่มือกำรปฏิบตัิกำร (Operation Manual) รวมถึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอิสระ
ของ WHAREM โดยกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์ป็นไปตำมหลักเกณฑเ์ดียวกับที่ใชก้ ำหนดรำคำที่เสนอขำยผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมและต่อประชำชนทั่วไป ทัง้นี ้หำกผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมแสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินสิทธิ WHAREM 
อำจจะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์กินสิทธิดงักล่ำวตำมเห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) และ/หรือ ใหแ้ก่ประชำชน (Public Offering) หรือไม่ก็ได ้ 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ตลอดจนเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำกำรจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกบั WHA มีประโยชนต์่อ WHART และมีควำมเหมำะสม ดงันัน้ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณีผู้ถือหน่วยเดิม
ไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจองซื้อหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายกรณีการจัดสรรให้แก่บุคคลวงในจ ากัด 
(Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชน (Public Offering) 
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o การกู้ยืมเงนิของ WHART เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรกูย้ืมเงินของ WHART จำกสถำบนักำรเงินซึ่งอำจเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกบัทรสัตี เพื่อ
ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจำก  
1. เงื่อนไขส ำคญัต่ำงๆ ของขอ้เสนอเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับทรสัตีซึ่ง WHAREM ไดร้บัในปัจจบุนั 

เช่น อตัรำดอกเบีย้ ลกัษณะกำรช ำระเงินตน้ กำรใหห้ลกัประกัน รวมถึงมีเงื่อนไขที่ส  ำคญัไม่ดอ้ยกว่ำเมื่อเทียบเคียงกับเงิน
กูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั WHART (อำ้งอิงตำมขอ้มลูที่เปิดเผยในสำธำรณะ) โดย
กำรเปรียบเทียบเงื่อนไขต่ำงๆ ของขอ้เสนอเงินกูย้ืมในครัง้นีก้ับเงินกูย้ืมของ WHART ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 7 และเงินกูย้ืมของกองทรสัตอ์ื่นที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกัน ดงัที่ปรำกฎในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.2.3 (4) 
ของรำยงำนฉบบันี ้ 

2. เป็นทำงเลือกช่วยให้ WHART มีแหล่งเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรเข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่ม WHA ที่มีต่อสถำบัน
กำรเงินตำมแผนงำนและภำยในระยะเวลำที่วำงไว ้โดยกำรเจรจำและ/หรือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงิน
ของ WHART จำกสถำบนักำรเงินที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกับทรสัตีในครัง้นี ้อำจมีควำมรำบรื่นและรวดเรว็กว่ำสถำบนักำรเงิน
อื่นที่ WHART ไม่เคยท ำธุรกรรมรว่มมำก่อน  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำร
ลงมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 
1. อำจเกิดขอ้สงสยัต่อควำมเป็นอิสระของทรสัตีซึ่งจะเป็นผูก้ระท ำกำรในฐำนะกองทรสัตใ์นกำรพิจำรณำเลือกขอ้เสนอเงนิ

กูย้ืม และ/หรือกำรเจรจำต่อรองเงื่อนไขตำ่งๆ ของวงเงินกูย้มืที่เป็นขอ้เสนอจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กับทรสัตี รวมถึงกรณีเมื่อเกิดขดัแยง้ระหว่ำง WHART กับเจำ้หนี ้ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีในอนำคต อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกทรัสตีจะตอ้งปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมสุจริต ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ เพื่อ
ประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ 
กำรเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีกำรก ำหนดไวต้ำม
สญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยรกัษำผลประโยชนข์องทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

2.  เกิดกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสตก์ับทรัสตีเพิ่มขึน้จำกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง  
WHART มีเงินกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี รวมจ ำนวน 2,260.73 ลำ้นบำท 
(ยอดหนีค้งคำ้ง สทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชน ์ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่ WHART คำดว่ำจะไดจ้ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
เห็นว่ำกำรกูย้ืมเงินของ WHART จำกสถำบนักำรเงินซึ่งอำจเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกบัทรสัตี มีประโยชนต์่อ WHART และมี
ควำมเหมำะสม ดงันัน้ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
  
อย่ำงไรก็ดี กำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง WHART 
เป็นส ำคญั ซึ่งผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรจะศกึษำขอ้มลูและพิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็น
ในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์น
ครัง้นีด้ว้ยควำมรอบครอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

202 

 

 

บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระของ WHART ขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ ศกึษำ และ
วิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวิเครำะห์
อย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตร์ำยย่อยของ WHART เป็นส ำคญั 
 

ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อำ้งอิงจำกขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเอกสำร และ/หรือจำกกำรสมัภำษณ์
ผูบ้รหิำรของ WHAREM WHA และธนำคำรกสิกรไทย ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นท่ีปรกึษำกำรเงินของ WHART ตลอดจนขอ้มลูที่เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน และขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ขอ้สมมติฐำนว่ำขอ้มลูดังกล่ำวขำ้งตน้มีควำม
ถูกตอ้งและเป็นจริง ดังนั้น หำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นในครัง้นี ้ดว้ยเหตุนีท้ี่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงผลกระทบจำกปัจจยัดงักล่ำวที่อำจเกิดขึน้ต่อ  WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตใ์น
อนำคตได ้อีกทั้ง ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์ อง 
WHART ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ และกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระนี ้มิไดเ้ป็นกำร
รบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบั WHART  
 
 

   ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 
        (น.ส.จิรยง อนมุำนรำชธน) 
                                                                               กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูค้วบคมุกำรปฏิบตัิงำน         
                                                                                       บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั  

       ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
 
1. ประวัติและความเป็นมาของ WHART 
 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ WHART” หรือ “กองทรสัต”์) จดัตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 8 ธันวำคม 2557 โดย WHART ไดน้ ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ก่นกัลงทุน ในช่วงระหว่ำงวนัที่ 1 - 
4 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 3,107.90 ลำ้นบำท เขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน จ ำกัด (มหำชน) 
(“WHA”) ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทุนในครัง้แรก ประกอบดว้ย พืน้ท่ีใหเ้ช่ำคลงัสินคำ้และศูนยก์ระจำยสินคำ้จ ำนวน 
167,107.45 ตำรำงเมตร และพืน้ที่ใหเ้ช่ำหลงัคำ (ส ำหรบัติดตัง้แผงโซล่ำรเ์ซลล)์ จ ำนวน 74,617.34 ตำรำงเมตร โดยพืน้ที่เช่ำ
ดังกล่ำวอยู่ในโครงกำรอสังหำริมทรพัย ์3 โครงกำรของ WHA  คือ (1) โครงกำรดับบลิวเอชเอ ลำดกระบัง ดี.ซี. (2) โครงกำร
ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.18 และ (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์
บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 1 โดยหน่วยทรสัตข์อง WHART ไดเ้ขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นวนัแรกในวนัที่ 18 ธันวำคม 
2557 
 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตค์รัง้ที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558 ไดม้ีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 เพื่อลงทุน
ทรพัยสิ์น 3 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร กม.4 (2) โครงกำรดบับลิวเอช
เอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 61 และ (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ ฮิตำชิ สระบรุี มลูค่ำกำรลงทุนรวม 4,645.91.00 ลำ้น
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและค่ำธรรมเนียมกำรโอน) โดย WHART ไดเ้ขำ้ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม 
2558 
 

ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 2 มิถุนำยน 2559 ไดม้ีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 เพื่อลงทุนทรพัยสิ์น 
2 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร กม.5 และ (2) โครงกำรดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ลำดกระบงั มลูค่ำกำรลงทุนรวม 4,190.00 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มและค่ำธรรมเนียมกำร
โอน) โดย WHART ไดเ้ขำ้ลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 7 ธันวำคม 2559 
 

ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎำคม 2560 ไดม้ีมติอนุมัติรองรบักำรแปลงสภำพกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแ์วรเ์ฮำ้ส ์ฟันด ์(“WHAPF”) เป็นกองทรสัต ์โดยมี WHART 
เป็นกองทรสัตท์ี่รองรบักำรแปลงสภำพ โดยกำรรบัโอนทรพัยสิ์นและภำระของ WHAPF และช ำระค่ำตอบแทนให ้WHAPF เป็น
หน่วยทรสัต ์โดย WHAPF มีทรพัยสิ์นรวม 15 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรคำโอ อมตะ ดี.ซี. (2) โครงกำร Triumph (3) โครงกำร
ดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์กู๊ดส ์/ ดบับลิวเอชเอ อินทนนท ์(4) โครงกำร DKSH 3M (5) โครงกำรดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์กู๊ดส ์บำงปะ
อิน (6) โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดคูำติ (7) โครงกำรศรีเพชร ดี.ซี. (8) โครงกำร Kao 3 (9) โครงกำร WHA บำงนำตรำด กม. 19 (10) 
โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดีเอสจีที ดิสทรบิิวชั่น เซ็นเตอร ์สระบรุี (11) โครงกำร Ducati Phase 2 (12) โครงกำร DKSH 3M Phase 2 
(13) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์พำนทอง ชลบุรี (14) ระบบปรบัอำกำศโครงกำรศรีเพชร ดี.ซี.และ (15) 
โครงกำร DSG Phase 3 โดยมีอัตรำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรสัต ์ที่อัตรำ 1 หน่วยลงทุนของ WHAPF ต่อ 1.0562 
หน่วยทรสัตข์อง WHART นอกจำกนี ้ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม
ภำยหลงักำรแปลงสภำพ WHAPF จ ำนวน 4 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.3 โปรเจค 1 (2) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.19 (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ 
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โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ล ำลกูกำ และ (4) โครงกำรดบับลิวเอชเอ แฟคทอรี่ ระยองโดย WHART ไดด้  ำเนินกำรรบัโอนทรพัยสิ์นและ
ภำระของ WHAPF รวมถึงลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมแลว้เสรจ็เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 
 

ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2561 ไดม้ีมติอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 8,000 ลำ้นบำท โดย WHART ไดด้  ำเนินกำรออกหุน้กูต้ำมมติดงักล่ำว ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 4,200 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 
2561 นอกจำกนี ้ตำมมติดงักล่ำว WHART ไดด้  ำเนินกำรออกหุน้กู ้ครัง้ที่ 2 จ ำนวน 2,300 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์2562 
และ ครัง้ที่ 3 จ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 4 ธันวำคม 2562 
 
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตค์รัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 ไดม้ีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 เพื่อลงทุน
ทรพัยสิ์น 4 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์พระรำม 2 กม.35 (2) โครงกำรดบับลิวเอชเอ 
เซ็นทรลั เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 63 (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด 
กม.23 (อำคำร A,B) และ (4) โครงกำรดีเอสจีที สระบุรี มูลค่ำกำรลงทุนรวม 4,464.50 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน) โดย WHART ไดเ้ขำ้ลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 4 ธันวำคม 2561 
 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 17 มิถนุำยน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 เพื่อลงทนุทรพัยสิ์น 
5 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดับบลิวเอชเอ ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร ์ออโทโมทีฟ ซีส (2) โครงกำรดับบลิวเอชเอ โรคคล่ิง 
แฟคทอรี่ (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร กม.3 (4) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร กม.3 โปรเจค 2 และ (5) โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-
ตรำด กม.23 (อำคำร C,E,H) มูลค่ำกำรลงทุนรวม 4,880.25 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและค่ำธรรมเนียมกำรโอน) โดย 
WHART ไดเ้ขำ้ลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที่ 11 และ 12 ธันวำคม 2562 
 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 10 มิถนุำยน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 เพื่อลงทนุทรพัยสิ์น 
3 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์แหลมฉบงั โปรเจค 1 (2) โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ 
โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์โปรเจค 2 และ (3) โครงกำรดับบลิวเอชเอ-เคพีเอ็น เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 
(อำคำร D,I,F,G) มลูค่ำกำรลงทุนรวมไม่เกิน 3,233.97 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มและค่ำธรรมเนียมกำรโอน) โดย WHART 
ไดเ้ขำ้ลงทนุในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 เมื่อวนัที่ 3 ธันวำคม 2563 
 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 6 เพื่อลงทนุทรพัยสิ์น 
3 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วังนอ้ย 62 (2) โครงกำรดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 และ (3) โครงกำรดบับลิวเอชเอ อีคอมเมิรซ์ ปำรค์ มลูค่ำกำรลงทุนรวมไม่เกิน 
5,549.72 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มและค่ำธรรมเนียมกำรโอน) โดย WHART ไดเ้ขำ้ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 6 เมื่อวนัที่ 2 
ธันวำคม 2564 
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ขอ้มลูสรุปของ WHART มีดงันี ้
ชื่อกองทรสัต ์ : ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ : บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“WHAREM”) 
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ : บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“WHA”) 
ทรสัตี : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั (“KAsset”) 
อำยขุองกองทรสัต ์ : ไม่มีก ำหนดอำย ุ
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 32,651,799,943 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564) 
จ ำนวนหน่วยทรสัต ์ : 3,065,395,883 หน่วย มลูค่ำที่ตรำไวห้น่วยละ 9.0241 บำท 
ประเภทของกองทรสัต ์ : ประเภทไม่รบัซือ้คืนหน่วยทรสัตจ์ำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 
2. วัตถุประสงคแ์ละโครงสร้างการจัดการของ WHART 
 
 WHART จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกรรมในตลำดทนุตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยมีวตัถปุระสงค์
ในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตต์่อประชำชนและน ำหน่วยทรสัตเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลดัทรพัยฯ์ โดย WHART จะน ำ
เงินที่ไดร้บัจำกกำรระดมทุนไปลงทุนในทรพัยสิ์นและน ำทรพัย์สินที่ลงทุนไปจดัหำผลประโยชน ์ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหเ้ช่ำ ใหเ้ช่ำ
ช่วง กำรใหใ้ชพ้ืน้ท่ีในลกัษณะคลำ้ยคลงึกนักับกำรใหเ้ช่ำ กำรใหบ้รกิำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำหรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่ำ อย่ำงไรก็ดี  
WHART จะไม่เขำ้ด ำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจโรงพยำบำล เป็นตน้ รวมทัง้จะ
ไม่น ำอสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่ำแก่บุคคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่ำจะน ำอสงัหำริมทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่
ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  ทัง้นี ้โครงสรำ้งของ WHART ปรำกฏตำมแผนภำพดงัต่อไปนี ้
 

โครงสร้างการจัดการของ WHART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งต่อกำรดแูล ตรวจสอบ และบรหิำรจดักำร WHART ประกอบดว้ย (1) ทรสัตี (2) ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์(3) ผูบ้รหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์โดยขอ้มลูสรุปของแต่ละส่วน มีดงันี ้
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(1) ทรสัตี 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั (“KAsset”) 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0105535048487 
วนัท่ีจดทะเบียน : 18 มีนำคม 2535 
ที่ตัง้ : 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400 
ทนุจดทะเบียน : 135,771,370 บำท  
ลกัษณะและขอบเขต
กำรด ำเนินธุรกจิ 

: ▪ KAsset เป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุและทรสัตี  
▪ หนำ้ที่ของ KAsset ในฐำนะทรสัตีของ WHART คือ ทรสัตีจะท ำหนำ้ที่ติดตำม ดูแล และ

ตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรกองทรสัตข์องผูจ้ดักำรกองทรสัตด์ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชำชีพดว้ยควำมช ำนำญ รวมทัง้ควบคมุดแูลกำรลงทุนของกองทรสัต ์
กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต ์โดยปฏิบัติต่อผู้รับ
ประโยชนอ์ย่ำงเป็นธรรมเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูร้บัประโยชนแ์ละเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

รำยชื่อผูถื้อหุน้ : โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ KAsset ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีดงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
27,154,272 99.999  

2. นำยศิรพิงษ์ นนัทศร ี 1  0.001  
3. น.ส.เสำวภำค พินิจพิชติกลุ 1 0.001  
 รวม 27,154,274  100.00  

ท่ีมำ : BOL 
 

 
(2) ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

ชื่อ : บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
เลขทะเบียน
บรษิัท 

: 0115557007350  

วนัท่ีจดทะเบียน : 23 เมษำยน 2557  
ที่ตัง้ : 777 อำคำรดบับลิวเอชเอ ทำวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 หมุ่ที่ 13 ถนนเทพรตัน(บำงนำ-ตรำด) 

กม. 7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จ.สมทุรปรำกำร 10540 
ทนุจดทะเบียน
และทนุช ำระ
แลว้ 

: 10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ลกัษณะและ
ขอบเขตกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

: WHAREM ท ำหนำ้ที่เป็นผูจ้ดักำรกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์โดยหนำ้ที่ใน
ฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสตข์อง WHART คือ บริหำรจัดกำรกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์นของกองทรัสต์
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละสญัญำ
แต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์เช่น ดูแลจดักำรกองทรสัตใ์นส่วนที่เป็นกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ก ำหนด
กลยุทธล์งทุนในกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น จดัท ำงบประมำณ งำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ กำร
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ก ำกับกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของกองทรสัต ์จัดหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์น
ของกองทรสัตด์ว้ยกำรใหเ้ช่ำทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละใหบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรเช่ำ และน ำ
รำยไดจ้ำกกำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นมำจ่ำยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
เป็นตน้ 

รำยชื่อผูถื้อหุน้ : โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ WHAREM ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีดงันี ้
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  99,997  99.997  
2. น.ส.จรีพร จำรุกรสกลุ 1  0.001  
3. นำงสำว ชชัชมนต ์อนนัตประยรู 1  0.001  
4. นำย สมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั 1  0.001  
 รวม 100,000  100.000  

ท่ีมำ : แบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART  

รำยชื่อกรรมกำร : รำยชื่อกรรมกำรของ WHAREM มีดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.จรีพร จำรุกรสกลุ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั กรรมกำร 
3. นำยรฐัชยั ธีระธนำวฒัน ์ กรรมกำรอิสระ 

ท่ีมำ : แบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART และเว็บไซตบ์รษิัท 

รำยชื่อผูบ้รหิำร : รำยชื่อผูบ้รหิำรของ WHAREM มีดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยอนวุฒัน ์จำรุกรสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำยธนภทัร อนนัตประยรู ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรสินทรพัย ์
3. น.ส. พรทิพย ์วิทยำ

วชัรนิทร ์
ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน 

4. น.ส.ณวลัรณีิ สวุินิจวงษ ์ ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบรหิำรสินทรพัย ์
5. นำยชยัวฒัน ์มั่นคงดี  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรสินทรพัย ์
6. น.ส. นรีเมธ กิตติคณุ

ธนสำร 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์และพฒันำธุรกิจ 

7. น.ส. บณุฑรกิำ พงษ์ศิร ิ ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบัตรวจสอบ บรหิำรและจดักำร
ควำมเส่ียง 

ท่ีมำ : เว็บไซตบ์รษิัท 

 
(3) ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์

ชื่อ : บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107555000082 
วนัท่ีจดทะเบียน : 23 เมษำยน 2555 
ที่ตัง้ : 777 อำคำรดบับลิวเอชเอ ทำวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 หมุ่ที่ 13 ถนนเทพรตัน(บำงนำ-

ตรำด) กม. 7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จ.สมทุรปรำกำร 10540 
ทนุจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,567,773,018.60 บำท และทุนช ำระแลว้ 1,494,683,467.90 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 14,946,834,679 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 
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ลกัษณะและขอบเขต
กำรด ำเนินธุรกจิ 

: WHA เป็นผู้ให้บริกำรแบบครบวงจรในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส ์โดย
สำมำรถจ ำแนกส่วนธุรกิจไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้
1. ธุรกิจพฒันำและบริหำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์(Logistics Hub) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจย่อย 
ได้แก่ ธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อรำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร ธุรกิจกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรพัยเ์พื่อจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรลงทุนและบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรพัย ์และธุรกิจ
บรหิำรและจดักำรกองทรสัต ์

2. ธุรกิจพฒันำนิคมอุตสำหกรรม (Industrial Development Hub) ด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทย่อยใน
กำรพัฒนำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม และ/หรือเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม เพื่อจ ำหน่ำย
ที่ดินให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรเข้ำมำ ลงทุนจัดตั้งโรงงำนในเขตนิคม/เขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรม/เขตส่งเสริมนิคมอุตสำหกรรม โดยจะไดร้บัสิทธิประโยชน์ตำมที่
ก ำหนดโดยกำรนิคมแห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน พรอ้มทัง้เป็น
ศนูยก์ลำงในกำรจดัหำสำธำรณปูโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไวใ้หบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ 

3. ธุรกิจใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคและพลังงำน (Utilities & Power Hub) ด ำเนินกำรผ่ำนบริษัท
ย่อย ในกำรให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค (Utilities) ประเภทกำรจ ำหน่ำยน ำ้ดิบ ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้เพื่ออุตสำหกรรม และบริหำรจัดกำรน ำ้เสียใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมใน
นิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเป็นหลัก นอกจำกนี ้ยังด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้ริกำรดำ้นพลงังำน (Power) ผ่ำนกำรเขำ้รว่มลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศกับผู้ประกอบกำรที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ประเภทต่ำงๆ ทั้งที่เป็นกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใชพ้ลังงำนเชื ้อเพลิงเชิงพำณิชย ์(Conventional 
Fuel) และพลงังำนทดแทน (Renewable Fuel) 

4. ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นดิจิทัล (Digital Platform Hub) ด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์
และบริกำร ไดแ้ก่ (1) บริกำรพืน้ที่ศูนยข์้อมูล (Data Center) (2) บริกำรเชื่อมต่อส่ือสำร
โครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (3) บริกำรบริหำรกำรจัดกำรและดูแล (Managed 
Services) ระบบงำนเทคโนโลยีสำรเทศใหก้ับลกูคำ้และหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร (4) 
บรกิำร Cloud Services และ (5) บรกิำรจดัหำอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วร ์หรืออปุกรณอ์ื่นๆ ดำ้น
ไอทีในรูปแบบกำรปล่อยเช่ำ (Rental/Leasing Equipment and Software) 

 

ทัง้นี ้WHA ไดร้บักำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยข์อง WHART ซึ่งมีหนำ้ที่โดยสรุป 
ดงันี ้
(1)  ดแูลและบ ำรุงรกัษำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นๆ ใหอ้ยู่ในสภำพท่ีดีเพื่อประโยชนใ์น

กำรบริกำร บริหำรและจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพยข์องกองทรัสต ์รวมถึง 
จดัหำบรษิัทประกนัภยัและช ำระเบีย้ประกนัภยั 

(2)  อ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับทรสัตี ผูป้ระเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละผูจ้ัดกำร
กองทรสัตใ์นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์

(3)  ร่วมกับผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พื่อท ำใหก้องทรสัตไ์ดม้ำซึ่งใบอนุญำตและ/หรือเอกสำรอื่นใด
ที่เก่ียวขอ้งและจ ำเป็นในกำรจดัหำผลประโยชนจ์ำกอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัตจ์ดัหำ
ผูเ้ช่ำพืน้ท่ีในอสงัหำรมิทรพัย ์รวมทัง้ประสำนงำนและเจรจำกบัผูเ้ช่ำในกำรเขำ้ท ำสญัญำ
เช่ำสญัญำบรกิำรหรือสญัญำอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหำรมิทรพัย ์

รำยชื่อผูถื้อหุน้ : รำยละเอียดโครงสรำ้งกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565 มีดงันี ้
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 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นำงสำวจรีพร จำรุกรสกลุ  3,481,188,569 23.29 
2 นำงสำวชัชชมนต ์อนนัตประยรู  1,349,486,105  9.03 
3 นำยชยัวฒัน ์พู่พิสทุธิ์  681,790,854  4.56 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์  681,790,854  4.53 
5 นำงสำวสพิุชญำ พู่พิสทุธิ์  676,800,000  4.53 
6 UBS AG Singapore Branch  582,951,722  3.90 
7 นำยนิติ โอสถำนุเุครำะห ์  436,438,690  2.92 
8 South East Asia UK (TYPE C) Nominees 

Limited 
 415,781,084  2.78 

9 The Bank of New York Mellon  391,423,301  2.62 
10 กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คทห์ุน้ระยะยำวปันผล  222,012,600  1.49 

 รวมผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก 8,919,663,779 59.65 
 ผูถื้อหุน้รำยย่อยอื่น  6,027,170,900  40.35 

 รวมทัง้หมด 14,946, 834,679 100.00 
ท่ีมำ : SET ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565 

รำยชื่อกรรมกำร : รำยชื่อกรรมกำรของ WHA มีดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.จรีพร จำรุกรสกลุ  ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำน

กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยเดวิด ริชำรด์ นำรโ์ดน รองประธำนกรรมกำร 
3. นำย วิวฒัน ์จิรฐักำลสกลุ กรรมกำร 
4. นำงอญัชลี ชวนิชย ์ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5. พลเอก ปรชัญำ เฉลิมวฒัน ์ กรรมกำรอิสระ 
6. ดร. อภิชยั บญุธีรวร  กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
7. ดร. กฤษณำ สขุบญุญสถิตย ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
8. ศ. ดร. ก ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรอิสระ 
9. ดร. อนชุิต อนชุิตำนกุลู กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

10. นำย จกัรกฤศฏิ์ พำรำพนัธกลุ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
11. นำย อคัรพล พิเชษฐวณิชยโ์ชค กรรมกำรอิสระ 

ท่ีมำ : รำยงำนประจ ำปี 2564 ของ WHA และ SET ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2565 
 รำยชื่อผูบ้รหิำร : รำยชื่อผูบ้รหิำรของ WHA ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.จรีพร จำรุกรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำรกลุ่ม WHAREM / รกัษำกำรประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยเทคโนโลยี 

2. นำยเดวิด ริชำรด์ นำรโ์ดน กรรมกำรบริหำร 
3. นำยวิวฒัน ์จิรฐัติกำลสกลุ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกลยทุธ์ 
5. นำยปจงวิช พงษ์ศิวำภยั กรรมกำรบริหำร /  

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
6. นำงสำวนัจกร ชยันิตย ์ กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกฎหมำย  
7. นำยสมศกัด์ิ บญุช่วยเรืองชยั กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชี 
8. นำยณัฐพรรษ ตนับุญุเอก กกรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

ท่ีมำ : รำยงำนประจ ำปี 2564 ของ WHA 
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3. นโยบายการลงทนุและสินทรัพยข์อง WHART 
 
 WHART เป็นกองทรสัตท์ี่มุ่งลงทุนในอสงัหำริมทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้และ/หรือลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยรวม นโยบำยกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้
(1) เนน้กำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทอำคำรคลงัสินคำ้ ศนูยก์ระจำยสินคำ้ และอำคำรโรงงำน หรืออสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นใด

ที่กองทรัสตอ์ำจลงทุนได ้โดยมูลค่ำในกำรเขำ้ลงทุนอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นอิสระ 
อย่ำงไรก็ดี รำคำที่ WHART จะเข้ำลงทุนนั้นอำจแตกต่ำงจำกรำคำประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นอิ สระ 
เนื่องจำกผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะก ำหนดรำคำของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขำย โดยค ำนึงถึงผล
กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของนกัลงทุน (Bookbuilding) สภำวะตลำดทุนขณะนัน้ๆ รวมถึงระดบัผลตอบแทนเฉล่ียที่
นกัลงทนุคำดหวงัและจะท ำกำรออกเสนอขำยและจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยดงักล่ำวใหก้บัผูล้งทนุ 

(2)  WHART อำจพิจำรณำลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นประเภทอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 1. ขำ้งตน้ หำก WHAREM ในฐำนะ
ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดด้  ำเนินกำรศกึษำ รวมถึงประเมินปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเห็นว่ำกำรลงทุนเพิ่มเติมดงักล่ำว
จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(3)  WHART อำจพิจำรณำลงทุนผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินกำรในลักษณะ
เดียวกนักบั WHART โดยกำรลงทนุดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
▪  WHART ตอ้งถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 99 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 99 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 
▪ แสดงไดว้่ำมีมำตรกำรหรือกลไกที่จะท ำใหท้รสัตีและผูจ้ดักำรกองทรสัตส์ำมำรถดูแลและควบคุมใหบ้รษิัทดงักล่ำว มี

กำรประกอบกิจกำรเป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต ์และหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นที่
เก่ียวขอ้งตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในท ำนองเดียวกบักรณีที่กองทรสัตล์งทนุในทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ์
โดยตรง 

 
ทรัพยสิ์นที่ WHART ไดเ้ข้ำลงทุนในปัจจุบัน มีลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของโครงกำร แบ่งเป็น 2 ประเภทธุรกิจหลัก คือ (1) 
โครงกำรอำคำรคลังสินค้ำให้เช่ำ และ/หรืออำคำรโรงงำนให้เช่ำ และ (2) โครงกำรให้เช่ำพืน้ที่หลังคำ เพื่อโครงกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำเพื่อจ ำหน่ำย (Solar PV Rooftop)  ซึ่งภำยในโครงกำรอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ 
และ/หรืออำคำรโรงงำนใหเ้ช่ำ ไดม้ีกำรใหเ้ช่ำพืน้ที่จอดรถแก่ผูเ้ช่ำบำงรำย รวมถึงกำรใหเ้ช่ำอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดเก็บ
สินคำ้ในคลงัสินคำ้และอำคำรโรงงำน เช่น racks และ pallets ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจของโครงกำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ 
และ/หรืออำคำรโรงงำนใหเ้ช่ำ ทัง้นี ้ขอ้มลูทรพัยสิ์นของ WHART สรุปดงันี ้
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สรุปทรัพยส์ินของ WHART ในปัจจุบนั 

 ชื่อโครงการ ท าเลทีต้ั่ง 
เนือ้ทีดิ่น 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อาคารคลังสินค้า 

โรงงาน ส านักงาน (ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนคร้ังแรก 
1 โครงกำรดบับลิวเอชเอ 

ลำดกระบงั ดี.ซี. 
ต ำบลคลองสำมประเวศ  
อ ำเภอลำดกระบงั กรุงเทพ 

35-0-0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

35,092.97 
 

- - 

2 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด 
กม.18 

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี  
(บำงพลีใหญ่) สมทุรปรำกำร  

74-2-67 สิทธิกำรเช่ำ  
 

72,179.48  
 

23,976.30  
 

 

3 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 1 

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี  
(บำงพลีใหญ่) สมทุรปรำกำร  

65-0-21.9 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

60,193.00 
 

50,641.04  
 

- 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 1  
4 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล

จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.4 

ต ำบลบำงปลำ  
อ ำเภอบำงพลี สมทุรปรำกำร  

81-0-15.9 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

80,745.55  
 

68,384.20  
 

- 

5 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 61 

ต ำบลบ่อตำโล่ อ ำเภอวงันอ้ย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  

69-0-16.0 สิทธิกำรเช่ำ  
 

61,434.00  
 

26,472.05  
 

 

6 โครงกำรดบับลิวเอชเอ ฮิตำชิ 
สระบรุี / ดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์สระบรุี 

ต ำบลหนองปลำหมอ  
อ ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี  

34-3-12.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

32,986.00  
 

- - 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 2 
7 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล

จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.5 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

66-2-85.0 สิทธิกำรเช่ำ  
 

62,105.25  
 

50,143.60  
 

2,378.90  
 

8 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ลำดกระบงั 

แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบงั 
กรุงเทพมหำนคร  

99-1-51.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

95,110.00  
 

59,986.30  
 

1,350.00  
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 ชื่อโครงการ ท าเลทีต้ั่ง 
เนือ้ทีดิ่น 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อาคารคลังสินค้า 

โรงงาน ส านักงาน (ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

 ทรัพยส์ินที ่WHART รับโอนจาก WHAPF 
9 โครงกำรคำโอ อมตะ ดี.ซี. ต ำบลดอนหวัฬ่อ  

อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี  
46-3-81.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 

โดยสมบรูณ ์
42,310.44  

 
- - 

10 โครงกำรดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์
กู๊ดส ์/ ดบับลิวเอชเอ อินทนนท ์

ต ำบลศีรษะจรเขใ้หญ่  
อ ำเภอบำงเสำธง (บำงพลี)  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

83-0-81.0 สิทธิกำรเช่ำ  
 

73,022.44  
 

- - 

11 โครงกำรดีเคเอสเอช คอนซูเมอร ์
กู๊ดส ์บำงปะอิน 

นิคมอตุสำหกรรมบำงปะอิน  
ต ำบลคลองจิก อ ำเภอบำงปะอิน 

(พระรำชวงั) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  

30-2-53.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

36,000.00  
 

- - 

12 โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดคูำติ นิคมอตุสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ 
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  

27-1-53.4 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

20,285.00  
 

- - 

13 โครงกำรศรีเพชร ดี.ซี. ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี  
(บำงพลีใหญ่) จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

47-0-66.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

52,706.84  
 

- - 

14 โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดีเอสจีที 
ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร ์สระบรุี 

เขตประกอบกำรอตุสำหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ สระบรุี  

ต ำบลหนองปลำหมอและต ำบลบวัลอย 
อ ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี  

48-0-26.5 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

55,372.40  
 

- - 

15 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์พำนทอง ชลบรุี 

ต ำบลพำนทองหนองกะขะ  
อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรุี  

39-0-18 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

38,565.00  
 

- - 

16 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โลจิ
สติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด กม.
19 1 

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

71-0-5.5 สิทธิกำรเช่ำ  
 

68,901.95  
 

- 2,597.00  
 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 3  



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

213 

 

 ชื่อโครงการ ท าเลทีต้ั่ง 
เนือ้ทีดิ่น 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อาคารคลังสินค้า 

โรงงาน ส านักงาน (ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

17 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.3 โปรเจค 1 

ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

50-1-47.4 สิทธิกำรเช่ำ  
 

47,221.00  
 

37,303.80  
 

2,340.00  
 

18 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ล  ำลกูกำ 

ต ำบลล ำลกูกำ อ ำเภอล ำลกูกำ  
จงัหวดัปทมุธำนี  

12-2-52.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

8,045.64  
 

3,971.00 4,124.00  
 

19 โครงกำรดบับลิวเอชเอ แฟคทอรี่ 
ระยอง 

นิคมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง  
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  

25-3-32.4 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

15,568.79  
 

- - 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 4 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 3 
20 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล

จิสติกส ์เซ็นเตอร ์พระรำม 2 กม.
35 

ต ำบลบำงกระเจำ้  
อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร  
จงัหวดัสมทุรสำคร  

17-1-50.0 สิทธิกำรเช่ำ  
 

14,084.00  
 

9,100.00  
 

4,858.00  
 

21 โครงกำรดีเอสจีที สระบรุี เขตประกอบกำรอตุสำหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ สระบรุี ต  ำบลบวัลอย 
อ ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี  

15-0-0.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

16,620.00  
 

- 8,964.00  
 

22 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เซ็นทรลั 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงั
นอ้ย 63 

ต ำบลบ่อตำโล่และต ำบลล ำตำเสำ 
อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยำ  

96-1-44.0 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

86,223.61  
 

- - 

23 โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำง
นำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
(อำคำร A,B) 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

 

43-2-54.5 สิทธิกำรเช่ำ  
 

39,607.00 
 

26,112.00  
 

- 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 5 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 4 
24 โครงกำรดบับลิวเอชเอ ดีทีเอส 

แดรค็เซิลไมเออร ์ออโทโมทีฟ ซีส 
ต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ  

จงัหวดัชลบรุี 
 

6-0-77.4 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

 

5,431.00 - - 
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 ชื่อโครงการ ท าเลทีต้ั่ง 
เนือ้ทีดิ่น 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อาคารคลังสินค้า 

โรงงาน ส านักงาน (ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

 
25 โครงกำรดบับลิวเอชเอ โรคคลิ่ง 

แฟคทอรี่ 
ต ำบลเขำคนัทรง อ ำเภอศรีรำชำ  

จงัหวดัชลบรุี 
12-1-97.8 กรรมสิทธิ์ถือครอง 

โดยสมบรูณ ์
9,977.00 - - 

26 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.3 (ยนิูลีเวอร)์ 

ต ำบลบำงบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

21-0-64.8 สิทธิกำรเช่ำ 16,152.44 10,000.00 2,983.29 

27 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์ชลหำรพิจิตร 
กม.3 โปรเจค 2 

ต ำบลบำงบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

75-2-8.8 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

73,049.00 61,482.00 - 

28 โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำง
นำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 2 
(อำคำร C,E,H) 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

56-2-47.4 สิทธิกำรเช่ำ 50,628.00 - - 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 6 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 5 
29 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล

จิสติกส ์เซ็นเตอร ์แหลมฉบงั โปร
เจค 1 

ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ  
จงัหวดัชลบรุี 

21-1-70.5 กรรมสิทธิ์ถือครอง 
โดยสมบรูณ ์

19,599.00 - 3,055 

30 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์โปรเจค 2 

ต ำบลบงึ อ ำเภอศรีรำชำ 
จงัหวดัชลบรุี 

50-0-0.0 สิทธิกำรเช่ำ 44,783.00 - - 

31 โครงกำรดบับลิวเอชเอ-เคพีเอ็น 
เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำง
นำ-ตรำด กม.23 (อำคำร 
D,I,F,G) 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ 
บำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

44-0-91.8 สิทธิกำรเช่ำ 64,407.00 - - 

 ทรัพยส์ินที ่WHART ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 7 หรือลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 6 
32 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล

จิสติกส ์เซ็นเตอร ์วงันอ้ย 62 
วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 26-3-18.0 สิทธิกำรเช่ำ 24,150.00 23,205.00 - 
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 ชื่อโครงการ ท าเลทีต้ั่ง 
เนือ้ทีดิ่น 

ตามเอกสารสิทธ์ิ 
(ไร่) 

ลักษณะ 
การเข้าลงทุน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อาคารคลังสินค้า 

โรงงาน ส านักงาน (ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
หลังคา 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีเ่ช่า 
ลานจอดรถ 
(ตร.ม.) 

33 โครงกำรดบับลิวเอชเอ เมกกะ โล
จิสติกส ์เซ็นเตอร ์บำงนำ-ตรำด 
กม.23 โปรเจค 3 

บำงนำ-ตรำด กม.23 จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

31-1-37.0 สิทธิกำรเช่ำ 30,040.00 - - 

34 โครงกำรดบับลิวเอชเอ อี
คอมเมิรซ์ ปำรค์ 

อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 137-2-91.4 สิทธิกำรเช่ำ 130,139.00 - - 

 รวมทรัพยส์ินทีล่งทุนทัง้หมด  1,633-2-3.4  1,582,735.80 450,777.29 32,650.19 
หมำยเหต ุ  1  อำคำร C และอำคำร M ของโครงกำร WHA Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19) เป็นส่วนหน่ึงของทรพัยส์ินท่ี WHART ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

 รำยละเอียดทรพัยส์ินของ WHART แต่ละโครงกำร ดเูพิ่มเติมไดจ้ำกตำรำงสรุปทรพัยส์ินของ WHART ในปัจจบุนั ที่ปรำกฎในบทสรุปส ำหรบัผูบ้ริหำรของรำยงำนควำมเห็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระฉบบันี ้และแบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART 
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4. ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์
 

กองทรัสตเ์ป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อำคำร รวมทั้งงำนระบบและส่วนควบต่ำงๆ และเป็นผู้มีสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน ซึ่ง
กองทรัสตด์  ำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์น โดยน ำทรัพยสิ์นดังกล่ำวออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำ ทั้งนี ้ทรัสตีในฐำนะผู้
ตรวจสอบดแูลกองทรสัตแ์ทนผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะว่ำจำ้งผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์หท้ ำหนำ้ที่ดแูลกำรจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์น
ของกองทรสัตผ่์ำนกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงกลยทุธใ์นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่กองทรสัต ์โดยจะมอบหมำยใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตน์ ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวไปจดัหำผลประโยชนไ์ดด้ว้ยกำรเขำ้ท ำสญัญำ
เช่ำกบัผูเ้ช่ำ ซึ่งมีลกัษณะเป็นสญัญำเช่ำที่มีควำมเป็นมำตรฐำนโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญำคลำ้ยคลงึกนัส ำหรบัผู้
เช่ำทุกรำย  รวมทัง้ว่ำจำ้งผูบ้ริหำรสินทรพัยใ์หท้ ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์ภำยใตก้ำรก ำกับดูแล
โดยผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
 
5. รายชื่อผู้ถือหน่วยของ WHART 

 

ณ วันที่  8 เมษำยน 2565 หน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียนออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว มีจ ำนวน 3,065,395,883หน่วย โดยมี
รำยละเอียดผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 8 เมษำยน 2565(วนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุ) ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของ WHART ณ วันที ่8 เมษายน 2565 
 รายชื่อ จ านวนหน่วย ร้อยละ 

1. บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 459,837,085 15.00 
2. ส ำนกังำนประกนัสงัคม 458,041,644 14.94 
3. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 136,958,288 4.47 
4. บรษิัท กรุงไทย-แอกซำ่ ประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 116,255,166 3.79 
5. บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 112,076,041 3.66 
6. กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสทส์ปรงิพรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟรำสตรคัเจอร ์

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
109,871,204 3.58 

7. บรษิัท อำคเนย ์ประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 102,239,182 3.34 
8. ธนำคำรออมสิน 86,777,983 2.83 
9. บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 84,824,500 2.77 
10. กองทนุเปิด เค Property Infra Flexible 77,994,413 2.54 

ท่ีมำ :  www.set.or.th 

 
6. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ WHART ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 
ส ำหรบัปี 2562 – 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม และงบกำรเงินฉบบัสอบทำน ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART ส าหรับปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 
WHART 

2562 2563 2564 31 มี.ค.2565 งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 
สินทรัพย ์     
เงินลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยต์ำม
มลูค่ำยตุิธรรม 

37,020.69 40,232.26 45,353.76 45,354.15 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 279.58 1,576.75 2,517.70 2,504.51 
ค่ำใชจ้ำ่ยรอกำรตดับญัชี 367.64 244.85 144.40 124.61 
รำยไดค้ำ้งรบัตำมสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำน 

314.95 347.48 236.01 241.33 

ภำษีมลูคำ่เพิม่รอเรียกคืน 88.26 61.65 46.46 27.69 
สินทรพัยอ์ื่น 83.10 132.00 156.20 103.68 
รวมสินทรัพย ์ 38,154.23 42,595.00 48,454.53 48,355.97 
หนีส้นิ     
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 92.45 129.03 116.55 54.89 
รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรบั
ล่วงหนำ้ 

74.10 74.78 95.25 49.08 

เงินมดัจ ำรบัจำกลกูคำ้ 1,026.39 1,099.85 1,120.94 1,131.01 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 1,492.00 2,127.59 2,258.39 2,260.73 
หุน้กู ้- สทุธิ 7,993.35 7,996.24 9,992.62 9,992.18 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ - 669.07 681.77 676.79 
หนีสิ้นอื่น 160.14 85.29 252.09 17.20 
รวมหนีส้ิน 10,838.44 12,181.83 14,517.62 14,181.88 
สินทรัพยสุ์ทธ ิ 27,315.79 30,413.17 33,936.92 34,174.09 
สินทรัพยสุ์ทธปิระกอบด้วย     
ทนุท่ีไดร้บัจำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 26,517.24 29,084.08 32,651.80 32,651.80 
ก ำไรสะสม 798.55 1,329.08 1,285.12 1,522.29 
สินทรัพยสุ์ทธิ  27,315.79 30,413.17 33,936.92 34,174.09 

 
WHART 

2562 2563 2564 ม.ค.- มี.ค. 2565 งบก าไรขาดทนุ  
(หน่วย : ล้านบาท) 
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำรคลงัสินคำ้ 2,201.63 2,485.48 2,512.41 746.29 
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำรอื่นๆ 33.32 27.83 28.03 7.50 
รำยไดช้ดเชยคำ่เชำ่และบรกิำรสญัญำ
ตกลงกระท ำกำร 

28.29 38.20 27.43 6.46 
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WHART 
2562 2563 2564 ม.ค.- มี.ค. 2565 งบก าไรขาดทนุ  

(หน่วย : ล้านบาท) 
รำยไดด้อกเบีย้ 0.58 4.45 6.63 1.99 
รวมรายได้    2,263.81 2,555.96 2,574.50 762.24 
ตน้ทนุของกำรใหเ้ช่ำและกำร
ใหบ้รกิำร 

92.43 54.26 49.91 4.78 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 50.89 58.80 68.24 17.83 
ค่ำธรรมเนียมทรสัต ี 40.71 40.65 43.04 11.18 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 6.44 5.63 5.24 1.19 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ 54.59 69.28 80.16 21.78 
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 128.27 202.74 212.09 23.28 
รวมค่าใช้จ่าย 373.34 431.35 458.67 80.03 
รายได้จากการลงทนุสุทธิกอ่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

1,890.47 2,124.61 2,115.83 682.21 

ดอกเบีย้จ่ำย 342.50 293.89 304.92 78.75 
รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 1,547.97 1,830.72 1,810.91 603.46 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจาก
เงนิลงทนุ 

    

รำยกำรก ำไรสทุธิจำกกำรขำยเงนิ
ลงทนุ 

30.38 9.74 1.15 - 

รำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่
เกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ 

336.24 437.84 248.22 - 

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ
จากเงนิลงทุน 

366.62 447.58 249.37 - 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจาก
การด าเนินงานในระหว่างปี 

1,914.59 2,278.30 2,060.28 603.46 

 
WHART 

2562 2563 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมด ำเนินงำน 

(2,917.33) 105.08 (2,328.32) 487.30 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมจดัหำเงิน 

3,057.24 1,192.09 3,269.26 (500.49) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ

139.92 1,297.17 940.95 (13.18) 
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WHART 
2562 2563 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บำท) 10.69 10.95 11.07 11.15 
กำรเพิม่ขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจำกกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบังวดต่อหน่วย (บำท) 

0.75 0.82 0.67 0.20 

EBITDA ต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 4.95 4.99 4.37 5.64 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 28.41 28.60 29.96 29.33 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยส์ทุธิ (เท่ำ) 0.40 0.40 0.43 0.41 

          
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของ WHART 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ส ำหรบัปี 2562 – 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 WHART มีรำยไดร้วมจ ำนวน 2,263.81 ลำ้นบำท 2,555.96 ลำ้นบำท 2,574.50 
และ  762.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นรำยไดห้ลักจำกรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรคลังสินคำ้จ ำนวน  2,201.63 ลำ้นบำท 
2,485.48 ลำ้นบำท 2,512.41 ลำ้นบำท และ 746.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 97.25 รอ้ยละ 97.24  รอ้ยละ 
97.59 และรอ้ยละ 97.91 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดใ้นแต่ละปีนั้น ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนใน
สินทรัพยเ์พิ่มเติมในแต่ละปีของ WHART โดย WHART มีรำยไดเ้พิ่มเติมจำกกำรกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 เมื่อวันที่ 11 และ 12 
ธันวำคม 2562 กำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวำคม 2563 และ กำรเพิ่มทนุครัง้ที่ 6 เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2564 ขณะเดียวกนั 
WHART มีค่ำใชจ้่ำยรวมในปี 2562 – 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 จ ำนวน 373.34 ลำ้นบำท 431.35 ลำ้นบำท 458.67 ลำ้นบำท 
และ 80.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึน้ของมลูค่ำทรพัยสิ์นที่ WHART เขำ้ลงทนุ ดงันัน้ 
WHART จึงมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิก่อนหักค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 1,890.47 ลำ้นบำท 2,124.61 ลำ้นบำท  2,115.83 
ลำ้นบำท และ 682.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย WHART มีรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิหลงัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในปี 2562 – 2564 
ละไตรมำส 1 ปี 2565 จ ำนวน 1,547.97 ลำ้นบำท 1,830.72 ลำ้นบำท 1,810.91 ลำ้นบำท และ 603.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ส ำหรบัปี 2562 - 2564 WHART มีรำยกำรก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุรวมจ ำนวน 366.62 ลำ้นบำท 447.58 ลำ้นบำท และ 249.37 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในขณะท่ีไตรมำส 1 ปี 2565 WHART ไม่มีรำยกำรก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ โดยรำยกำรดงักล่ำวมีที่มำจำก
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จำกกำรวัดค่ำเงินลงทุนเป็นหลัก ท ำให ้WHART มีสินทรพัยส์ุทธิเพิ่มขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงปี 2562 - 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 จ ำนวน 1 1,914.59 ลำ้นบำท 2,278.30 ลำ้นบำท 2,060.28 และ 
603.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 
ฐานะการเงนิ 
 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 – 2564 และวันที่  31 มีนำคม 2565 WHART มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 38,154.23 ล้ำนบำท 
42,595.00 ล้ำนบำท 48,454.53 ล้ำนบำท และ 48,355.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนใน
อสังหำริมทรพัยต์ำมรำคำยุติธรรมจ ำนวน 37,020.69 ลำ้นบำท 40,232.26 ลำ้นบำท 45,353.76 ลำ้นบำท และ 45,354.15 
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ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.03 รอ้ยละ 94.45 รอ้ยละ 93.60 และรอ้ยละ 93.79 ของสินทรพัยร์วมในแต่ละปี
ตำมล ำดับ ทั้งนี ้เงินลงทุนตำมรำคำยุติธรรมของ WHART ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 ประกอบดว้ย เงินลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัยจ์ ำนวน 28 โครงกำร 31 โครงกำร และ 34 โครงกำร ตำมล ำดบัจำกกำรลงทนุเพิ่มเติม 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 และวนัที่ 31 มีนำคม 2565 WHART มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 10,838.44 ลำ้นบำท 12,181.83 
ลำ้นบำท 14,517.62 ลำ้นบำท และ 14,181.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยหนีสิ้นหลักไดแ้ก่ เงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินสุทธิ
จ ำนวน 1,492.00 ลำ้นบำท 2,127.59 ลำ้นบำท 2,258.39 ลำ้นบำท และ 2,260.73 ลำ้นบำท ในแต่ละปีตำมล ำดบั หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 13.77 รอ้ยละ 17.47 รอ้ยละ 15.56 และรอ้ยละ 15.56 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละปีตำมล ำดบั โดยในปี 2562 -2564 และ ณ 
วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 WHART มีกำรหุน้กูส้ทุธิ 7,993.35 ลำ้นบำท 7,996.24 ลำ้นบำท 9,992.62 ลำ้นบำทและ 9,992.18 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 73.75 รอ้ยละ 65.64 รอ้ยละ 68.83 และรอ้ยละ 70.46 ของหนีสิ้นรวม 
 
WHART มีสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 – 2564 และวันที่  31 มีนำคม 2565 จ ำนวน 27,315.79 ล้ำนบำท 
30,413.17 ล้ำนบำท 33,936.92 ล้ำนบำท และ 34,174.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ประกอบด้วย 1) ทุนที่ได้รับจำกผู้ถือ
หน่วยทรสัตจ์ ำนวน 26,517.24 ลำ้นบำท 29,084.08 ลำ้นบำท 32,651.80 ลำ้นบำท และ 32,651.80 ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 97.08 รอ้ยละ 95.63 รอ้ยละ 96.21 และรอ้ยละ 95.55 ของสินทรพัยส์ุทธิในแต่ละปีตำมล ำดับ และ 2) ก ำไรสะสม
จ ำนวน 798.55 ลำ้นบำท 1,329.08 ลำ้นบำท 1,285.12 ลำ้นบำท และ 1,522.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.92 
รอ้ยละ 4.37 รอ้ยละ 3.79 และรอ้ยละ 4.45 ของสินทรพัยส์ทุธิในแต่ละปีตำมล ำดบั 
 
สภาพคลอ่ง 
 
ส ำหรบัปี 2562 - 2564 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิจ ำนวน 139.92 ลำ้นบำท 1,297.17 ลำ้นบำท และ 
940.95 ลำ้นบำท ในขณะที่ ไตรมำสที่ 1 ปี 2565 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิจ ำนวน 13.18 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ในปี 2562 WHART มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2,917.33 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกั
จำกกำรซือ้เงินลงทุนในอสังหำริมทรพัยจ์ ำนวน 4,917.51 ลำ้นบำท และซือ้เงินลงทุนในหลักทรพัยส์ุทธิจำกกำรขำยจ ำนวน 
11.89 ลำ้นบำท ขณะที่มีรำยกำรปรบักระทบใหเ้ป็นเงินสดหลักไดแ้ก่ เงินมัดจ ำรบัจำกลูกคำ้เพิ่มขึน้ 67.70 ลำ้นบำท และ
ตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 342.50 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2563 มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 105.08 ลำ้น
บำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 2,278.30 ลำ้นบำท กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน
หลักทรัพยส์ุทธิจ ำนวน 1,144.51 ลำ้นบำท และกำรซือ้เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพยจ์ ำนวน 3,284.45 ลำ้นบำท ขณะที่มี
รำยกำรปรบักระทบใหเ้ป็นเงินสดหลักไดแ้ก่ เงินมัดจ ำรบัจำกลูกคำ้เพิ่มขึน้ 73.46 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 
239.89 ลำ้นบำท ในปี 2564 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2,328.32  ลำ้นบำท โดยมีกำรเพิ่มขึน้ของ
สินทรพัยส์ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,060.28 ลำ้นบำท ในขณะที่มีกำรซือ้เงินลงทนุในอสงัหำริมทรพัยจ์ ำนวน 5,624.90 
ลำ้นบำท ขณะที่มีรำยกำรปรบักระทบใหเ้ป็นเงินสดหลกัไดแ้ก่ รำยไดค้ำ้งรบัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนลดลง 111.47 ลำ้นบำท 
และตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 304.92 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ไตรมำส 1 ปี 2565 WHART มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
จ ำนวน 487.30 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 603.46 ลำ้นบำท และรำยกำร
ปรบักระทบใหเ้ป็นเงินสดหลกัไดแ้ก่ หนีสิ้นอื่นลดลงจ ำนวน 234.89 ลำ้นบำท และตน้ทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 78.75 ลำ้นบำท  
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ขณะเดียวกัน ส ำหรับปี 2562 - 2564 WHART มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 3,057.24 ลำ้นบำท และ 
1,192.09 ลำ้นบำท 3,269.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 - 2564 WHART มีเงินสดรบัจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์
จ ำนวน 5,113.13 ลำ้นบำท และ 2,735.12 ลำ้นบำท 3,633.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินจำกกำรออกหุน้กูใ้นปี 2562 จ ำนวน 
3,800.00 ลำ้นบำท โดยในปี 2563 ไม่มีเงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กู ้และปี 2564 มีเงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 5,500.00 
ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรจ่ำยคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินสทุธิในปี 2562 จ ำนวน 3,744.80 ลำ้นบำท โดยในปี 2563  มีกำร
รบัเงินจำกกำรกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินสุทธิเท่ำกับ 640.00 ลำ้นบำท และในปี 2564  มีกำรรบัเงินจำกกำรกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงินสทุธิเท่ำกับ 108.10 ลำ้นบำท ทัง้นี ้มีกำรจ่ำยคืนมลูค่ำหน่วยทรสัต ์และจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนในปี 2562 - 2564 
จ ำนวน 1,695.25 ลำ้นบำท 1,864.00 ลำ้นบำท และ 2,104.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 WHART 
มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน 500.49 ลำ้นบำท ซึ่งมีสำเหตุหลกัจำกกำรจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนจ ำนวน 366.29 ลำ้น
บำท ดอกเบีย้จ่ำยจ ำนวน 76.71 ลำ้นบำท และ เงินสดจ่ำยค่ำออกและเสนอขำยหย่วยทรสัตจ์ ำนวน 50.93 ลำ้นบำท 
 
7. สภาวะอุตสาหกรรม 
 
เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนใน WHART มำจำกรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรในธุรกิจใหเ้ช่ำและบริกำรคลังสินคำ้ ดังนั้น กำร
ด ำเนินธุรกิจของ WHART จึงมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับสภำวะภำพรวมเศรษฐกิจ ตลำดโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำและ
คลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักล่ำวมีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
เศรษฐกิจไทยปี 2564 และแนวโนม้ปี 2565 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยำยตวัรอ้ยละ 1.6 ปรบัตวัดีขึน้จำกกำรลดลงรอ้ยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่ำกำรส่งออก
สินคำ้ กำรอปุโภคบรโิภคภำคเอกชน และกำรลงทนุรวมขยำยตวัรอ้ยละ 18.8 รอ้ยละ 0.3 และรอ้ยละ 3.4 ตำมล ำดบั อตัรำเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 1.2 และดลุบญัชีเดินสะพดัขำดดลุรอ้ยละ 2.2 ของ GDP 
 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 

หน่วย: %YOY 
สถิติ ณ สิน้ปี คาดการณ ์

2562 2563 2564 2565 

GDP (CVM) 2.3 (6.2) 1.6 3.5 - 4.5 

การลงทนุรวม/1 2.0 (4.8) 3.4 4.0 

ภาคเอกชน 2.7 8.2 3.2 3.8 

ภาครัฐ 0.4 5.1 3.8 4.6 

การบริโภคเอกชน 4.0 (1.0) 0.3 4.5 

การอุปโภคภาครัฐบาล 14.7 1.4 3.2 (0.2) 

มูลค่าการส่งออกสินค้า (3.3) (6.5) 18.8 4.9 

ปริมาณ/2 (3.7) 5.8 15.0 3.9 

มูลค่าการน าเข้าสนิค้า (5.6) (13.8) 23.4 5.9 

ปริมาณ/2 (5.7) (10.5) 18.3 4.4 
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ดุลบัญชีเดนิสะพัดต่อ GDP (ร้อยละ) 7.0 4.2 (2.2) 1.5 

เงนิเฟ้อ 0.7 (0.8) 1.2 1.5 - 2.5 
        ที่มำ: รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไตรมำสที่ 4/2564 ของ NESDC ฉบบัวนัที่ 21 กมุภำพนัธ ์2565 
        หมำยเหต:ุ /1 กำรลงทนุรวม หมำยถึง กำรสะสมทนุถำวรเบือ้งตน้ 

    /2 ฐำนขอ้มลูดลุกำรช ำระเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
จำกตำรำงข้ำงต้น แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญ 
ประกอบดว้ย  
(1) กำรปรบัตวัดีขึน้ของอปุสงคภ์ำยในประเทศ 
(2) กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเที่ยว 
(3) กำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องของกำรส่งออก และ  
(4) แรงขบัเคล่ือนจำกกำรลงทนุภำครฐั  
 
ทัง้นี ้คำดว่ำมลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ในรูปดอลลำร ์สรอ.จะขยำยตวัรอ้ยละ 4.9 กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุน
รวมขยำยตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 4.6 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงรอ้ยละ 1.5 – 2.5 และบญัชีเดินสะพดั
เกินดลุรอ้ยละ 1.5 ของ GDP 
 

ตลำดคลงัสินคำ้ใหเ้ชำ่ ปี 2564  
o อปุทำนคลงัสินคำ้ 

ขอ้มลูจำกรำยงำนประจ ำปี 2564 ของ WHART ระบวุ่ำ ณ ปลำยปี 2564 อปุทำนคลงัสินคำ้มีจ ำนวนทัง้สิน้ 5,817,317 ตำรำงเมตร 
ลดลงรอ้ยละ 0.20 จำกปี 2563 ที่มีอปุทำนคลงัสินคำ้จ ำนวน 5,829,123 ตำรำงเมตร โดยมีอปุทำนใหม่ ประมำณ 264,704 ตำรำง
เมตรทัง้นี ้อปุทำนคลงัสินคำ้ในปี 2564 ส่วนใหญ่รอ้ยละ 34.1 อยู่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร เนื่องจำกจงัหวดัสมทุรปรำกำรตัง้อยู่ทำง
ตะวนัออกของกรุงเทพ ใกลน้ิคมอตุสำหกรรมต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก เช่น นิคมอตุสำหกรรมบำงป ูนิคมอตุสำหกรรมบำงพลี ซึ่งเป็น
ศูนยก์ำรผลิตสินคำ้หรือบริกำรเพื่อกำรบริโภคทัง้ในประเทศและนอกประเทศ และเป็นจงัหวดัที่มีควำมสะดวกในกำรขนส่งทำงบก
และทำงน ำ้ เนื่องจำกตัง้อยู่ใกลท้่ำเรือ สนำมบิน และรถไฟ รองลงมำ ไดแ้ก่ อุปทำนคลงัสินคำ้ในจงัหวดัชลบุรี คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 24.0 ของอุปทำนทัง้หมด เนื่องจำกจงัหวดัชลบรุีเป็นศนูยก์ลำงของอตุสำหกรรมปิโตรเคมี เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ อำหำร และภำคส่วน
อื่นๆ ที่มีมูลค่ำสูง เช่น กำรท่องเที่ยวและอสังหำริมทรพัย ์อีกทั้ง มีท่ำเรือน ำ้ลึก (แหลมฉบัง) และล ำดับที่สำม ไดแ้ก่ อุปทำน
คลงัสินคำ้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.0 ของอปุทำนทัง้หมด เนื่องจำกตัง้อยู่ ณ จดุศนูยก์ลำงของประเทศ 
ซึ่งสำมำรถกระจำยสินคำ้ไปยงักรุงเทพฯ ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเป็นสถำนที่ที่สะดวกในกำรจดัเก็บสินคำ้เพื่อกำร
จ ำหน่ำยแบบปลีกและเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ ล ำดบัที่ 4 และ 5 ไดแ้ก่ อปุทำนคลงัสินคำ้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรำและกรุงเทพฯ  
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.9 และรอ้ยละ 6.3 ของอปุทำนคลงัสินคำ้ทัง้หมด 
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อุปทานคลงัสินค้าปี 2564 แยกตามทีต่ั้ง 
 

จังหวดั 
อุปทาน 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ) 

 จังหวดั 
อุปสงค ์
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ 

สมทุรปรำกำร 1,986,290 89.9%  สรุำษฎรธ์ำน ี 47,231 100.0% 
ชลบรุ ี 1,395,339 79.1%  สมทุรสำคร 41,771 92.2% 

พระนครศรีอยธุยำ 812,731 75.2%  ปรำจีนบรุ ี 14,832 25.0% 
ฉะเชิงเทรำ 692,279 81.7%  ล ำพนู 10,920 30.8% 
กรุงเทพฯ 366,560 95.9%  ขอนแก่น 9,660 100.0% 
ระยอง 229,033 97.4%  นนทบรุ ี 5,770 91.1% 
ปทมุธำน ี 157,286 90.8%  รวม 5,817,317 100.0% 

สระบรุ ี 47,615 58.7%     
ที่มำ : ฝ่ำยวิจยัและที่ปรึกษำดำ้นกำรพฒันำโครงกำร บริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเผยแพรใ่นแบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART 

 
 

อุปทาน อุปสงค ์และอตัราเชา่คลังสนิค้าปี 2560 – 2564 

 
ที่มำ : ฝ่ำยวิจยัและที่ปรึกษำดำ้นกำรพฒันำโครงกำร บริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเผยแพรใ่นแบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART 

 

o อปุสงคค์ลงัสินคำ้ 
ณ ปลำยปี 2564 มีจ ำนวนพืน้ที่คลังสินคำ้ที่ถูกเช่ำ ประมำณ 4,918,945 ตำรำงเมตร จำกอุปทำนทั้งสิน้ 5,817,317 ตำรำง
เมตร เพิ่มขึน้จำกปี 2563 ประมำณ 263,533 ตำรำงเมตร โดยอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 84.6 เพิ่มขึน้
จำกปี 2563 ซึ่งมีอตัรำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้รอ้ยละ 83.8 ทัง้นี ้พืน้ท่ีที่มีอตัรำเช่ำสงูสดุในปี 2564 คือ สรุำษฎรธ์ำนี อตัรำเช่ำพืน้ท่ี
คลงัสินคำ้รอ้ยละ 100.0 รองลงมำ คือ ระยอง มีอตัรำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้รอ้ยละ 97.4 และกรุงเทพมหำนครมีอตัรำกำรเชำ่พืน้ที่
คลังสินคำ้รอ้ยละ 95.9 ส ำหรับจังหวัดสมุทรปรำกำร และชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม 
สนำมบิน หรือท่ำเรือน ำ้ลกึ ส่งผลใหม้ีจ ำนวนอปุทำนในพืน้ที่สงูกว่ำพืน้ท่ีอื่น พบว่ำ มีอตัรำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้รอ้ยละ 89.9 และ 
รอ้ยละ 79.1 ตำมล ำดบั 
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อุปสงค ์และอตัราเช่าพืน้ทีค่ลงัสินค้าปี 2564 จ าแนกตามจังหวดั 

จังหวดั 
อุปสงค ์
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ) 

 จังหวดั 
อุปสงค ์
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า 
(ร้อยละ 

สมทุรปรำกำร 1,785,578 89.9%  สรุำษฎรธ์ำน ี 47,231 100.0% 
ชลบรุ ี 1,103,400 79.1%  สมทุรสำคร 38,501 92.2% 

พระนครศรีอยธุยำ 611,444 75.2%  ปรำจีนบรุ ี 3,708 25.0% 
ฉะเชิงเทรำ 565,658 81.7%  ล ำพนู 3,360 30.8% 

กรุงเทพมหำนคร 351,475 95.9%  ขอนแก่น 9,660 100.0% 
ระยอง 222,965 97.4%  นนทบรุ ี 5,256 91.1% 
ปทมุธำน ี 142,783 90.8%  รวม 4,918,945 84.6% 

สระบรุ ี 27,927 58.7%     
ที่มำ : ฝ่ำยวิจยัและที่ปรกึษำดำ้นกำรพฒันำโครงกำร บริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเผยแพรใ่นแบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART 
 
ดำ้นรำคำค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้นัน้แปรผนัตำมหลำยปัจจยั เช่น สถำนท่ีตัง้ สภำพของคลงัสินคำ้ อำยขุองอำคำร และวสัดทุี่ใช้
ในกำรก่อสรำ้งอำคำรคลังสินคำ้เพื่อใหม้ีคุณลักษณะพิเศษ ทั้งนี ้ณ ปลำยปี 2564 รำคำค่ำเช่ำคลังสินคำ้สงูสดุ อยู่ที่จงัหวดั
ชลบุรี และสมทุรปรำกำร โดยมีรำคำเช่ำสงูสดุ 200 บำทต่อตำรำงเมตร ส่วนจงัหวดัระยอง และฉะเชิงเทรำ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก มีรำคำสงูที่สดุอยู่ที่ประมำณ 180 บำทต่อตำรำงเมตร และ160 บำทต่อตำรำงเมตร 

 
ค่าเช่าคลังสนิค้าเสนอต ่าสุด และ สูงสุด ปี 2564 รายจังหวดั 

 
ที่มำ : ฝ่ำยวิจยัและที่ปรกึษำดำ้นกำรพฒันำโครงกำร บริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเผยแพรใ่นแบบ 56-1 ปี 2564 ของ WHART 
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แนวโนม้ตลำดคลงัสินคำ้ใหเ้ชำ่ 
ภำพรวมธุรกิจคลงัสินคำ้ส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำและแนวโนม้ในช่วงปี 2564 – 2565 แนวโนม้ฟ้ืนตวั มีควำมตอ้งกำรพืน้ที่เช่ำเพิ่มขึน้แมว้่ำ 
เหตกุำรณ ์โควิด-19 จะขยำยตวัต่อเนื่อง แต่กำรกระจำยตวัของวคัซีนในปัจจุบนัทัง้ในไทยและต่ำงประเทศเป็นตวักระตุน้กำรกลับตวั
ของเศรษฐกิจ ท ำใหป้ระเทศคู่คำ้ของไทยเริ่มมีควำมตอ้งกำรสินคำ้มำกขึน้ ภำคกำรส่งออกน ำเขำ้จึงมีกำรเติบโตขึน้ โดยปัจจยัที่จะ
สนบัสนนุธุรกิจคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำในอนำคตมีดงันี ้

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ของภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และภำคกำรคำ้/บริกำรในประเทศ โดยเฉพำะธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ปิโตรเคมี อำหำร และ กำรแพทยแ์ละสขุภำพ มีกำรลงทนุที่เพิ่มสงู  

• แมก้ำรลงทุนขยำยพืน้ที่คลังสินคำ้ยงัคงเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยในบำงพืน้ที่ เช่น พืน้ที่สุวรรณภูมิบำงประกง และพืน้ที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภำคตะวนัออก อนัเนื่องมำจำกอปุสงคท์ี่ชดัเจน ผูพ้ฒันำจึงค่อยๆ เพิ่มพืน้ที่เช่ำตำมอปุสงค ์อย่ำงไรก็ตำมในบำงพืน้ที่
ยงัคงมีภำวะอุปทำนส่วนเกิน ทัง้นีค้ำดว่ำค่ำเช่ำจะคงในอตัรำเดิมหรือปรบัเพิ่มเล็กนอ้ย เนื่องจำกสถำนกำรณโ์รคระบำดและ
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีสญัญำณที่ดีขึน้ 

• กำรฟ้ืนตัวของอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนตใ์น่ช่วงปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมในห่วงโซ่อุปทำนมีกำร
เติบโตดีขึน้ เช่น ธุรกิจโรงงำนที่ผลิตอะไหล่ หรือชิน้ส่วนที่ใชใ้นกำรผลิตรถยนต ์

• กำรขยำยตวัของฐำนกำรผลิตรถยนตไ์ฟฟ้ำของต่ำงประเทศในไทย 
ทัง้นี ้แนวทำงกำรพฒันำคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ จะตอ้งเป็นคลงัสินคำ้ที่มีกำรยกระดบัมำตรำฐำนใหม่ และบำงที่กลุ่มผูเ้ช่ำอำจจะมีควำม
ประสงคเ์รื่องระบบกำรจัดกำร ระบบขนส่งที่มำกขึน้เพื่อตอบสนองและรองรบัต่อโลกในปัจจุบัน กำรปรบัปล่ียนตรงส่วนนีอ้ำจจะ
ส่งผลกระทบต่อผูพ้ฒันำคลงัสินคำ้รำยย่อยที่ไม่สำมำรถปรบัตวั และประยคุใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ไดท้นั 

 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

   226  
 

เอกสารแนบ 2  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 

 
ในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 นัน้ WHART ไดว้่ำจำ้งใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกัด (“AEV”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
2. บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
 

AEV และ SEAI ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยด์งักล่ำว โดยเลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น และใชว้ิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในกำรสอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์น ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยเห็นว่ำวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดงักล่ำว 
ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถของทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำพรอ้มส ำนกังำนในกำรสรำ้งกระแสรำยไดใ้นอนำคต สำมำรถ
น ำมำใชก้ ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์นได ้ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยจดัท ำประมำณกำรเป็นระยะเวลำประมำณ 28 ปี 5 เดือน 
โดยพิจำรณำจำกประมำณกำรรำยไดข้องทรพัยสิ์นในอนำคต หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินกำรของ
โครงกำร เพื่อหำกระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แลว้คิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่ำปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount 
Rate) เพื่อท ำกำรหำมลูค่ำทรพัยสิ์น ณ วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ (1 มกรำคม 2566) ทัง้นี ้ในกำรประเมินมลูค่ำ ผูป้ระเมิน
รำคำอิสระทั้งสองรำยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ค่ำใช้จ่ำย คู่แข่งทำงกำรตลำด สภำวะเศรษฐกิจ 
แนวโนม้กำรแข่งขนัทำงตลำด และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำร  
 
ผลกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดย AEV และ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 โดย AEV 
ผลกำรประเมินโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ AEV มีรำยละเอียด
โดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

AEV ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอัตรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สุด
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับรูปแบบอำคำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ และสภำพอำคำร เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด ตำมควำมเหมำะสม
ของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทุก 
3 ปี โดยเริ่มปรบัปี 2568 จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
 

(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเชำ่ปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเชำ่
พืน้ท่ีเท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 
 
 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

   227  
 

(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำดและ
จัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำนำยหน้ำ และค่ำ
บ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัคำ่เช่ำ
ตำมสญัญำ 

อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำที่กองทรสัตจ์ะเขำ้ท ำกบั WHA  

ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำ 

รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 

ค่ำปรบัปรุงอำคำรใน
อนำคต 

รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

AEV พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.50 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลในระยะเวลำตำมประมำณกำร คือ 30 ปี ซึ่ง 
ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนดอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุประมำณรอ้ยละ 3.08 

• Risk Premium เท่ำกบัรอ้ยละ 6.50 โดยพิจำรณำจำกควำมเส่ียงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของ
ทรพัยสิ์น กำรบริหำรจดักำรและเงินลงทุน แนวโนม้ควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย สภำวะเศรษฐกิจ
และกำรลงทนุภำยใน - นอกประเทศ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เท่ำกบัรอ้ยละ 9.58 ซึ่ง AEV ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.50  
 
จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงิน
สด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย AEV เท่ากับ 
752.60 ล้านบาท 
 
2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 โดย SEAI 
ผลกำรประเมินโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SEAI มีรำยละเอียด
โดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

SEAI ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอตัรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สดุ
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับท ำเลที่ตัง้ สภำพอำคำร กำรรบัน ำ้หนกัของอำคำร และสำธำรณูปโภค เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด 
ตำมควำมเหมำะสมของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอัตรำค่ำเช่ำพืน้ที่ และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี
เฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
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(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 

ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ในช่วงสญัญำเช่ำปัจจุบนั เท่ำกับรอ้ยละ 89.00 เนื่องจำกบำงส่วนอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง และ
เมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีเท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 

 
(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  

ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำดและ
จัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำนำยหน้ำ และค่ำ
บ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำเช่ำที่ดิน อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำที่กองทรสัตจ์ะเขำ้ท ำกบั WHA 
ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำ 

รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 

ค่ำปรบัปรุงอำคำรใน
อนำคต 

รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) SEAI พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุจำกขอ้มลูตลำด

ในทรัพยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะ
เศรษฐกิจ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.50 ซึ่งพิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มูล 2 ส่วน คือ Discount 
Rate = Capitalization Rate + Growth ดงันี ้ 

• Capitalization Rate พิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันมำพิจำรณำ
เปรียบเทียบ ปัจจุบนัอตัรำผลตอบแทนตลำดอยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ย 5.00 - 7.00 ซึ่งอยู่กับควำมสำมำรถของ
อัตรำกำรเติบโตของรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และภำวะเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นๆ ในที่นี ้SEAI จึง
คำดหวงัอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ ณ ปีที่สิน้สดุกำรประมำณกำรไวท้ี่อตัรำรอ้ยละ 7.00 

• SEAI ก ำหนดอตัรำ Growth ที่รอ้ยละ 2.50 

• SEAI ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.50 
 

จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแส
เงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที ่1 มกราคม 2566) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 
753.00 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

   229  
 

 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสนิทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 จัดท าโดย AEV และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ณ วนัทีค่าดว่า  
 WHART จะเข้าลงทนุ ด้วยวิธรีายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จัดท าโดย AEV และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย ์

ประเมินโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน  

(วันที ่1 มกราคม 2566) 
ราคาประเมินโดย AEV ราคาประเมินโดย SEAI 

o สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงที่ดิน 33-0-65.95 ไร ่หรือ 13,265.95 
ตร.ว. เป็นเวลำประมำณ 28 ปี 4 เดือน 28 วนั นบัแต่วนัที่ 
WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม  (ภำยในวันที่  1 
มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ และส ำนักงำน จ ำนวน 3 
หลงั พืน้ที่เช่ำ 34,001 ตร.ม. เป็นเวลำประมำณ 28 ปี 4 
เดือน  28 วัน  นับแต่วันที่  WHART คำดว่ำจะลงทุน
เพิ่มเติม (ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิในเครื่องมือ อุปกรณ ์งำนระบบในอำคำรและ
ทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องโครงกำร 

752.60 ลำ้นบำท 753.00 ลำ้นบำท 

 
ความเห็นของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการบางนา-ตราด กม.23 โปรเจค 3 ที่จัดท าโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 
กำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยโ์ครงกำรบำงนำ-ตรำด กม.23 โปรเจค 3 ที่จดัท ำโดย SEAI และ SEAI ซึ่งผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้ 2 
รำย ไดเ้ลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำเช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระมีควำมเห็นว่ำ เป็นวิธีกำรประเมินรำคำที่เหมำะสมส ำหรับสินทรัพยท์ี่ก่อ ให้เกิดรำยไดจ้ำกตัวทรัพย์สินเอง ภำยใต้
สมมติฐำนว่ำรำยไดใ้นอนำคตของสินทรพัยน์ั้นมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลงตำมภำวะตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกับสภำพของสินทรพัย์
ดงักล่ำว ณ ปัจจบุนั ที่เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ   
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เอกสารแนบ 3  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด 

 
ในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรซิกโนด นัน้ WHART ไดว้่ำจำ้งใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1. บรษิัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกดั (“AEV”)  ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
2. บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
 

AEV และ SEAI ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยด์งักล่ำว โดยเลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น และใชว้ิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในกำรสอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์น ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยเห็นว่ำวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดงักล่ำว 
ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถของทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำพรอ้มส ำนกังำนในกำรสรำ้งกระแสรำยไดใ้นอนำคต สำมำรถ
น ำมำใชก้ ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์นได ้ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยจดัท ำประมำณกำรเป็นระยะเวลำ 60 ปี โดยพิจำรณำจำก
ประมำณกำรรำยไดข้องทรพัยสิ์นในอนำคต หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร เพื่อหำ
กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แลว้คิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่ำปัจจบุนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท ำกำร
หำมลูค่ำทรพัยสิ์น ณ วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ (1 มกรำคม 2566) ทัง้นี ้ในกำรประเมินมลูค่ำ ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สอง
รำยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย คู่แข่งทำงกำรตลำด สภำวะเศรษฐกิจ แนวโนม้กำรแข่งขันทำง
ตลำด และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำร  
 
ผลกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดย AEV และ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด โดย AEV 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรซิกโนด ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ AEV มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

AEV ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอัตรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สุด
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับรูปแบบอำคำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ และสภำพอำคำร เป็นปัจจยัหลกั จำกนั้น ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด ตำมควำมเหมำะสม
ของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทุก 
3 ปี เริ่มปรบัปี 2568 จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
 

(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเช่ำปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำ
พืน้ที่เป็นดงันี ้
 
หลงัหมดสญัญำเช่ำ – ปีที่ 50: เท่ำกบัรอ้ยละ 95.00  
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ปีที่ 51 - 53: เท่ำกบัรอ้ยละ 92.00 
ปีที่ 54 - 56: เท่ำกบัรอ้ยละ 89.00 
ปีที่ 57 - 60: เท่ำกบัรอ้ยละ 85.00 
 

(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำท ำควำม
สะอำดและจัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำ
นำยหนำ้ และค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 
ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัคำ่เช่ำตำม
สญัญำ 

ประมำณกำร 18.50 ลำ้นบำท 
รวมค่ำธรรมเนียมอำกร 1.1 % คิดเป็นประมำณ 18.70 ลำ้นบำท 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

AEV พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในพนัธบตัรรฐับำล 49 ปี ซึ่ง ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนด
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุประมำณรอ้ยละ 3.29 ตำมล ำดบั 

• Risk Premium เท่ำกบัรอ้ยละ 6.00 โดยพิจำรณำจำกควำมเส่ียงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของ
ทรพัยสิ์น กำรบริหำรจดักำรและเงินลงทุน แนวโนม้ควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย สภำวะเศรษฐกิจ
และกำรลงทนุภำยใน - นอกประเทศ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เท่ำกบัรอ้ยละ 9.29 ซึ่ง AEV ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.00 
 
จำกขอ้สมมติฐำนดังกล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรซิกโนด โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที ่1 มกราคม 2566) ประเมินโดย AEV เท่ากับ 238.40 ล้านบาท กรณี
เช่า 30 ปี และ 285.30 ล้านบาท กรณีเช่า 60 ปี 
 
2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด โดย SEAI 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรซิกโนด ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

SEAI ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอตัรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สดุ
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
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กับท ำเลที่ตัง้ สภำพอำคำร กำรรบัน ำ้หนกัของอำคำร และสำธำรณูปโภค เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด 
ตำมควำมเหมำะสมของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอัตรำค่ำเช่ำพืน้ที่ และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี
เฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์

 
(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 

ก ำหนดอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่ในช่วงสัญญำเช่ำปัจจุบัน เท่ำกับรอ้ยละ 100.00 เป็นสัญญำเช่ำระยะ 10 ปีและเมื่อสิน้สุด
สัญญำเช่ำ ก ำหนดอัตรำกำรเช่ำพืน้ท่ีเท่ำกับรอ้ยละ 95.00 ในปี 2574 – 2595 และปรบัลดเหลือรอ้ยละ 90.00 ตัง้แต่ปี 
2596 จนถึงสิน้สดุประมำณกำร 

 
(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  

ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำด
และจดัส่วนพืน้ท่ีส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค่ำประกันภยั ค่ำนำยหนำ้ และ
ค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัคำ่เช่ำตำม
สญัญำ 

อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นระหว่ำงกองทรสัต ์กบั WHA 

(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate)  
SEAI พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Capitalization Rate + Growth ดงันี ้ 

• Capitalization Rate พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกนัมำพิจำรณำเปรียบเทียบ 
ปัจจบุนัอตัรำผลตอบแทนตลำดอยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ย 4.00 - 7.00 ซึ่งอยู่กบัควำมสำมำรถของอตัรำกำรเติบโตของ
รำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และภำวะเศรษฐกิจของธุรกิจนัน้ๆ ในที่นี ้SEAI จึงคำดหวงัอตัรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุ ณ ปีที่สิน้สดุกำรประมำณกำรไวท้ี่อตัรำรอ้ยละ 6.00 

• SEAI ก ำหนดอตัรำ Growth ที่รอ้ยละ 3.00 

• SEAI ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.00 
จำกขอ้สมมติฐำนดังกล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรซิกโนด โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 238.00 ล้านบาท 
กรณีเช่า 30 ปี และ 283.00 กรณีเช่า 60 ปี 
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด จัดท าโดย AEV และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเขา้ลงทนุ ดว้ยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย AEV และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย ์

ประเมินโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน  

(วันที ่1 มกราคม 2566) 

ราคาประเมินโดย AEV 
ราคาประเมินโดย 

SEAI 
o สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 13-1-62.80 ไร่ หรือ 5,362.80 ตร.ว.เป็น

เวลำ 30 ปี พรอ้มสิทธิในกำรต่อสญัญำออกไปอีก 30 ปีนบัแต่
วันที่  WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยในวันที่  1 
มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำน จ ำนวน 
1 หลงั พืน้ท่ีเช่ำ 8,151 ตร.ม. เป็นเวลำ 30 ปี พรอ้มสิทธิในกำร
ต่อสัญญำออกไปอีก 30 ปี นับแต่วันที่ WHART คำดว่ำจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องโครงกำร 

กรณีเชำ่ 30 ปี 
238.40 ลำ้นบำท 

 
กรณีเชำ่ 60 ปี 

285.30 ลำ้นบำท 

กรณีเชำ่ 30 ปี  
238.00 ลำ้นบำท 

 
กรณีเชำ่ 60 ปี 

283.00 ลำ้นบำท 

 
ความเหน็ของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการซิกโนด ทีจั่ดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
กำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยโ์ครงกำรซิกโนด ที่จดัท ำโดย AEV และ SEAI ซึ่งผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้ 2 รำย ไดเ้ลือกใชว้ิธีคิดจำก
รำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำเช่นเดียวกันนั้น ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ 
เป็นวิธีกำรประเมินรำคำที่เหมำะสมส ำหรบัสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกตัวทรัพยสิ์นเอง ภำยใตส้มมติฐำนว่ำรำยไดใ้น
อนำคตของสินทรพัยน์ัน้มีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลงตำมภำวะตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกับสภำพของสินทรพัยด์งักล่ำว ณ ปัจจุบนั ที่
เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ  
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เอกสารแนบ 4  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 

 
ในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 นัน้ WHART ไดว้่ำจำ้งใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกัด (“AEV”)  ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
2. บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
 

AEV และ SEAI ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยด์งักล่ำว โดยเลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น และใชว้ิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในกำรสอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์น ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยเห็นว่ำวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดงักล่ำว 
ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถของทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำพรอ้มส ำนกังำนในกำรสรำ้งกระแสรำยไดใ้นอนำคต สำมำรถ
น ำมำใชก้ ำหนดมูลค่ำทรัพยสิ์นได้ ทั้งนี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทั้งสองรำยจัดท ำประมำณกำรเป็นระยะเวลำ 28 ปี 5 เดือน โดย
พิจำรณำจำกประมำณกำรรำยไดข้องทรพัยสิ์นในอนำคต หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 
เพื่อหำกระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แลว้คิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่ำปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อ
ท ำกำรหำมลูค่ำทรพัยสิ์น ณ วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ (1 มกรำคม 2566) ทัง้นี ้ในกำรประเมินมลูค่ำ ผูป้ระเมินรำคำอิสระ
ทั้งสองรำยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย คู่แข่งทำงกำรตลำด สภำวะเศรษฐกิจ แนวโนม้กำร
แข่งขนัทำงตลำด และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำร  
 
ผลกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดย AEV และ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 โดย AEV 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ AEV มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

AEV ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอัตรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สุด
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับรูปแบบอำคำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ และสภำพอำคำร เป็นปัจจัยหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด ตำมควำมเหมำะสม
ของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทุก 
3 ปี เริ่มปรบัปี 2568 จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
 

(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเชำ่ปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเชำ่
พืน้ท่ีเท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 
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(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำท ำควำม
สะอำดและจัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำ
นำยหนำ้ และค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 
ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัคำ่เช่ำตำม
สญัญำ 

อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ท ำกบั WHAVH 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

AEV พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.50 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในพนัธบตัรรฐับำล 30 ปี ซึ่ง ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนด
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุประมำณรอ้ยละ 3.08 ตำมล ำดบั 

• Risk Premium เท่ำกบัรอ้ยละ 6.50 โดยพิจำรณำจำกควำมเส่ียงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของ
ทรพัยสิ์น กำรบริหำรจดักำรและเงินลงทุน แนวโนม้ควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย สภำวะเศรษฐกิจ
และกำรลงทนุภำยใน - นอกประเทศ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เท่ำกบัรอ้ยละ 9.58 ซึ่ง AEV ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.50 
 
จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมูลค่ำโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า
โครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย AEV เท่ากับ 664.70 ล้าน
บาท 
 
2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 โดย SEAI 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

SEAI ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอตัรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สดุ
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับท ำเลที่ตัง้ สภำพอำคำร กำรรบัน ำ้หนกัของอำคำร และสำธำรณูปโภค เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด 
ตำมควำมเหมำะสมของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอัตรำค่ำเช่ำพืน้ที่ และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี
เฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
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(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ในช่วงสญัญำเช่ำปัจจบุนั เท่ำกับรอ้ยละ 31.00 เนื่องจำกบำงส่วนอยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง และเมื่อ
สิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่เท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 จนสิน้สดุประมำณกำร 

 
(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  

ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำด
และจดัส่วนพืน้ท่ีส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค่ำประกันภยั ค่ำนำยหนำ้ และ
ค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัคำ่เช่ำตำม
สญัญำ 

อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นระหว่ำงกองทรสัต ์กบั WHAVH 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate)  

SEAI พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.50 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Capitalization Rate + Growth ดงันี ้ 

• Capitalization Rate พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกนัมำพิจำรณำเปรียบเทียบ 
ปัจจบุนัอตัรำผลตอบแทนตลำดอยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ย 5.00 - 7.00 ซึ่งอยู่กบัควำมสำมำรถของอตัรำกำรเติบโตของ
รำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และภำวะเศรษฐกิจของธุรกิจนัน้ๆ ในที่นี ้SEAI จึงคำดหวงัอตัรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุ ณ ปีที่สิน้สดุกำรประมำณกำรไวท้ี่อตัรำรอ้ยละ 6.50 

• SEAI ก ำหนดอตัรำ Growth ที่รอ้ยละ 3.00 

• SEAI ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.50 
 

จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมูลค่ำโครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า
โครงการดังกล่าว ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที ่1 มกราคม 2566) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 647.00 ล้าน
บาท 
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 จัดท าโดย AEV และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเขา้ลงทนุ ดว้ยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย AEV และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย ์

ประเมินโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน  

(วันที ่1 มกราคม 2566) 

ราคาประเมินโดย AEV 
ราคาประเมินโดย 

SEAI 
o สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน 28-3-29.40 ไร่ หรือ 11,529.40 ตร.ว. 

เป็นเวลำประมำณ 28 ปี 4 เดือน 24 วัน นับแต่วันที่ WHART 
คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ และส ำนักงำน จ ำนวน 2 หลัง 
พืน้ที่เช่ำ 30,311 ตร.ม. เป็นเวลำประมำณ 28 ปี 4 เดือน 24 
วนั นบัแต่วนัท่ี WHART คำดว่ำจะลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัท่ี 
1 มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องโครงกำร 

664.70 ลำ้นบำท 647.00 ลำ้นบำท 

 
ความเหน็ของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเทพารักษ ์กม.21 ทีจั่ดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
กำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยโ์ครงกำรเทพำรกัษ์ กม.21 ที่จดัท ำโดย AEV และ SEAI ซึ่งผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้ 2 รำย ไดเ้ลือกใช้
วิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมูลค่ำเช่นเดียวกันนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
ควำมเห็นว่ำ เป็นวิธีกำรประเมินรำคำที่เหมำะสมส ำหรบัสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกตวัทรพัยสิ์นเอง ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ
รำยไดใ้นอนำคตของสินทรพัยน์ั้นมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลงตำมภำวะตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกับสภำพของสินทรพัยด์ังกล่ำว ณ 
ปัจจบุนั ที่เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ  
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เอกสารแนบ 5  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 

 
ในกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 นัน้ WHART ไดว้่ำจำ้งใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1. บรษิัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกดั (“AEV”)  ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
2. บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
 

AEV และ SEAI ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยด์งักล่ำว โดยเลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น และใชว้ิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในกำรสอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์น ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยเห็นว่ำวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดงักล่ำว 
ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถของทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำพรอ้มส ำนกังำนในกำรสรำ้งกระแสรำยไดใ้นอนำคต สำมำรถ
น ำมำใชก้ ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์นได ้ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยจดัท ำประมำณกำรเป็นระยะเวลำ 21 ปี โดยพิจำรณำจำก
ประมำณกำรรำยไดข้องทรพัยสิ์นในอนำคต หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร เพื่อหำ
กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปี แลว้คิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่ำปัจจบุนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท ำกำร
หำมลูค่ำทรพัยสิ์น ณ วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทนุ (1 มกรำคม 2566) ทัง้นี ้ในกำรประเมินมลูค่ำ ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สอง
รำยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย คู่แข่งทำงกำรตลำด สภำวะเศรษฐกิจ แนวโนม้กำรแข่งขันทำง
ตลำด และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำร  
 
ผลกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดย AEV และ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 โดย AEV 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรคเจค 2 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ AEV มี
รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

AEV ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอัตรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สุด
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับรูปแบบอำคำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ และสภำพอำคำร เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด ตำมควำมเหมำะสม
ของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทุก 
3 ปี เริ่มปรบัปี 2568 จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
 

(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเชำ่ปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเชำ่
พืน้ท่ีเท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 
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(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำท ำควำม
สะอำดและจัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำ
นำยหนำ้ และค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ี 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

AEV พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 10.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในพนัธบตัรรฐับำล 21 ปี ซึ่ง ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนด
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุประมำณรอ้ยละ 2.92 ตำมล ำดบั 

• Risk Premium เท่ำกบัรอ้ยละ 7.00 โดยพิจำรณำจำกควำมเส่ียงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของ
ทรพัยสิ์น กำรบริหำรจดักำรและเงินลงทุน แนวโนม้ควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย สภำวะเศรษฐกิจ
และกำรลงทนุภำยใน - นอกประเทศ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เท่ำกบัรอ้ยละ 9.92 ซึ่ง AEV ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 10.00 
 
จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลด
กระแสเงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย AEV 
เท่ากับ 377.00 ล้านบาท 
 
2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 โดย SEAI 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SEAI มี
รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

SEAI ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอตัรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สดุ
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับท ำเลที่ตัง้ สภำพอำคำร กำรรบัน ำ้หนกัของอำคำร และสำธำรณูปโภค เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด 
ตำมควำมเหมำะสมของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอัตรำค่ำเช่ำพืน้ที่ และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี
เฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์
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(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 
ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเช่ำปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำ
พืน้ที่เท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 จนสิน้สดุประมำณกำร 

 
(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  

ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำด
และจดัส่วนพืน้ท่ีส่วนกลำง ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค่ำประกันภยั ค่ำนำยหนำ้ และ
ค่ำบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำปรบัปรุงอำคำรในอนำคต รอ้ยละ 1.00 ของกระแสรำยไดร้วม 
ค่ำเช่ำที่ดิน อำ้งอิงตำมสญัญำเช่ำที่ดินซึ่งมีกำรช ำระแลว้ 

 
(จ) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate)  

SEAI พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดที่รอ้ยละ 10.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Capitalization Rate + Growth ดงันี ้ 

• Capitalization Rate พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกนัมำพิจำรณำเปรียบเทียบ 
ปัจจบุนัอตัรำผลตอบแทนตลำดอยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ย 5.00 - 7.00 ซึ่งอยู่กบัควำมสำมำรถของอตัรำกำรเติบโตของ
รำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และภำวะเศรษฐกิจของธุรกิจนัน้ๆ ในที่นี ้SEAI จึงคำดหวงัอตัรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุ ณ ปีที่สิน้สดุกำรประมำณกำรไวท้ี่อตัรำรอ้ยละ 7.00 

• SEAI ก ำหนดอตัรำ Growth ที่รอ้ยละ 3.00 

• SEAI ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 10.00 
จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลด
กระแสเงินสด มูลค่าโครงการดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย SEAI 
เท่ากับ 377.00 ล้านบาท 
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 จัดท าโดย AEV และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเขา้ลงทนุ ดว้ยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย AEV และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย ์

ประเมินโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน  

(วันที ่1 มกราคม 2566) 

ราคาประเมินโดย AEV 
ราคาประเมินโดย 

SEAI 
o สิทธิกำรแบ่งเช่ำช่วงที่ดิน 20-2-86.50 ไร ่หรือ 8,286.50 ตร.ว. 

เป็นเวลำประมำณ 21 ปี 2 วนั นบัแต่วนัที่ WHART คำดว่ำจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำน คลงัสินคำ้ และส ำนกังำน จ ำนวน 
5 หลงั พืน้ที่เช่ำ 19,796 ตร.ม. เป็นเวลำประมำณ 21 ปี 2 วนั
นับแต่วันที่ WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม (ภำยในวนัที่ 1 
มกรำคม 2566) 

o กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชนข์องโครงกำร 

377.00 ลำ้นบำท 377.00 ลำ้นบำท 

 
ความเหน็ของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการเคพีเอ็น บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 2 ที่จัดท าโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ 
กำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยโ์ครงกำรเคพีเอ็น บำงนำ-ตรำด กม. 23 โปรเจค 2 ที่จดัท ำโดย AEV และ SEAI ซึ่งผูป้ระเมินรำคำ
อิสระทั้ง 2 รำย ไดเ้ลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมูลค่ำเช่นเดียวกันนั้น ที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เป็นวิธีกำรประเมินรำคำที่เหมำะสมส ำหรบัสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกตวัทรพัยสิ์น
เอง ภำยใตส้มมติฐำนว่ำรำยไดใ้นอนำคตของสินทรพัยน์ัน้มีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลงตำมภำวะตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกบัสภำพของ
สินทรพัยด์งักล่ำว ณ ปัจจบุนั ที่เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ  
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เอกสารแนบ 6  รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 

 
ในกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรวังน้อย 63  นั้น WHART ไดว้่ำจ้ำงให้ผู้ประเมินรำคำอิสระที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลเูอชั่น จ ำกัด (“AEV”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
2.  บรษิัท เซำ้ทอ์ีสเอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SEAI”) ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อทรำบมลูค่ำปัจจบุนั ส ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
 
AEV และ SEAI ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยด์งักล่ำว โดยเลือกใชว้ิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น และใชว้ิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์
ในกำรสอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์น ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยเห็นว่ำวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดดงักล่ำว 
ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถของทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำพรอ้มส ำนกังำนในกำรสรำ้งกระแสรำยไดใ้นอนำคต สำมำรถ
น ำมำใชก้ ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์นได ้ทัง้นี ้AEV และ SEAI  จดัท ำประมำณกำรเป็นระยะเวลำ 60 ปี โดยพิจำรณำจำกประมำณกำร
รำยไดข้องทรพัยสิ์นในอนำคต หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร เพื่อหำกระแสเงินสดสทุธิ
ในแต่ละปี แลว้คิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่ำปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื่อท ำกำรหำมลูค่ำทรพัยสิ์น 
ณ วนัที่ WHART คำดว่ำจะเขำ้ลงทุน (1 มกรำคม 2566) ทัง้นี ้ในกำรประเมินมลูค่ำ ผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยพิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสรำยได ้ค่ำใช้จ่ำย คู่แข่งทำงกำรตลำด สภำวะเศรษฐกิจ แนวโน้มกำรแข่งขันทำงตลำด และ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำร 
 
ทัง้นี ้ผลกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดย AEV และ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 โดย AEV 
 
ผลกำรประเมินโครงกำรวงันอ้ย 63 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ AEV มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

AEV ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอัตรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สุด
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับรูปแบบอำคำร ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ และสภำพอำคำร เป็นปัจจยัหลกั จำกนั้น ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด ตำมควำมเหมำะสม
ของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทุก 
3 ปี โดยเริ่มปรบัปี 2568 จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์ 

 
(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 

ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในช่วงสญัญำเช่ำปัจจบุนั เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำ
พืน้ที่เป็นดงันี ้
 
หลงัหมดสญัญำเช่ำ – ปีที่ 50: เท่ำกบัรอ้ยละ 95.00  
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ปีที่ 51 - 53: เท่ำกบัรอ้ยละ 92.00 
ปีที่ 54 - 56: เท่ำกบัรอ้ยละ 89.00 
ปีที่ 57 - 60: เท่ำกบัรอ้ยละ 85.00 
โดยมีกำรปรบัอตัรำเช่ำลดลงในช่วงระยะ 10 ปีสดุทำ้ยก่อนสิน้ประมำณกำร เนื่องจำกทรพัยสิ์นมีสภำพอำยุกำรใชง้ำนเกิน 
50 ปี อำจเกิดควำมลำ้สมยั และส่งผลต่ออตัรำกำรเช่ำ 
 

(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  
ค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำดและ
จัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำนำยหน้ำ และค่ำ
บ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำ 

รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ค่ำปรบัปรุงอำคำรใน
อนำคต 

รอ้ยละ 1.00 ของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ค่ำใชจ้ำ่ยกำรต่ออำยุ
สญัญำเชำ่อีก 30 ปี 

ประมำณกำร 106.00 ลำ้นบำท  
รวมค่ำท ำธรรมเนียมอำกร 1.1 % คิดเป็น 107.17 ลำ้นบำท 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

AEV พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกัน ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Risk free + Risk Premium ดงันี ้ 

• Risk free พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลในระยะเวลำตำมประมำณกำร คือ 49 ปี ซึ่ง 
ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนดอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุประมำณรอ้ยละ 3.29 

• Risk Premium เท่ำกบัรอ้ยละ 6.00 โดยพิจำรณำจำกควำมเส่ียงเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของ
ทรพัยสิ์น กำรบริหำรจดักำรและเงินลงทุน แนวโนม้ควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย สภำวะเศรษฐกิจ
และกำรลงทนุภำยใน - นอกประเทศ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

• Discount Rate เท่ำกบัรอ้ยละ 9.29 ซึ่ง AEV ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.00 
 

จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรวงันอ้ย 63 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย AEV เท่ากับ 1,350.50 ล้านบาท 
กรณีเช่า 30 ปี และ 1,634.80 ล้านบาท กรณีเช่า 60 ปี 
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2. สรุปประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 โดย SEAI 
 

ผลกำรประเมินโครงกำรวงันอ้ย 63 ดว้ยวิธีคิดจำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ SEAI มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
(ก) สมมติฐำนอตัรำค่ำเช่ำ 

SEAI ประมำณกำรค่ำเช่ำพืน้ที่เฉล่ีย โดยอำ้งอิงจำกอตัรำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำปัจจุบัน และเมื่อภำยหลังสิน้สดุ
สญัญำ อำ้งอิงจำกกำรส ำรวจค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ในบริเวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น โดยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขึน้อยู่
กับท ำเลที่ตัง้ สภำพอำคำร กำรรบัน ำ้หนกัของอำคำร และสำธำรณูปโภค เป็นปัจจยัหลกั จำกนัน้ ไดท้ ำกำรปรบัเพิ่ม – ลด 
ตำมควำมเหมำะสมของปัจจยัต่ำงๆ เพื่อมำก ำหนดเป็นอัตรำค่ำเช่ำพืน้ที่ และก ำหนดใหม้ีกำรปรบัเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพืน้ท่ี
เฉล่ียรอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปี จนถึงปีสิน้สดุกำรคำดกำรณ ์

 
(ข) สมมติฐำนอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี 

ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ในช่วงสญัญำเช่ำปัจจบุนั เท่ำกับรอ้ยละ 100.00  เป็นเวลำ 10 ปี โดยสิน้สดุสญัญำในปี 2574 
และ 2575 และเมื่อสิน้สดุสญัญำเช่ำ ก ำหนดอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่เท่ำกบัรอ้ยละ 95.00 จนถึงปี 2595 และก ำหนดอตัรำกำร
เช่ำพืน้ท่ีเท่ำกบัรอ้ยละ 90.00 ตัง้แต่ปี 2596 และคงที่ตลอดประมำณกำร 

 
(ค) สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย  

ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ค่ำธรรมเนียมบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

อำ้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก WHA ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรจดักำร ค่ำท ำควำมสะอำดและ
จัดส่วนพืน้ที่ส่วนกลำง ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำประกันภัย ค่ำนำยหน้ำ และค่ำ
บ ำรุงรกัษำอื่นๆ 

ค่ำเช่ำที่ดิน อำ้งอิงตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน 
ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำ 

รอ้ยละ 1.00 จำกกระแสรำยไดร้วม 

ค่ำปรบัปรุงอำคำรใน
อนำคต 

รอ้ยละ 1.00 จำกกระแสรำยไดร้วม 

 
(ง) สมมติฐำนอตัรำคิดลด (Discount Rate) 

SEAI พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกขอ้มลูตลำดในทรพัยสิ์นประเภทเดียวกนั ควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และสภำวะเศรษฐกิจ โดยก ำหนดอัตรำคิดลดที่รอ้ยละ 9.00 ซึ่ง
พิจำรณำอตัรำคิดลดจำกวิเครำะหข์อ้มลู 2 ส่วน คือ Discount Rate = Capitalization Rate + Growth ดงันี ้ 

• Capitalization Rate พิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันมำพิจำรณำ
เปรียบเทียบ ปัจจุบนัอตัรำผลตอบแทนตลำดอยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ย 7.00 - 7.50 ซึ่งอยู่กับควำมสำมำรถของ
อตัรำกำรเติบโตของรำยได ้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และภำวะเศรษฐกิจของธุรกิจนัน้ๆ ในที่นี ้SEAI จึงคำดหวงั
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ ณ ปีที่สิน้สดุกำรประมำณกำรไวท้ี่อตัรำรอ้ยละ 7.00 
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• SEAI ก ำหนดอตัรำ Growth ที่รอ้ยละ 2.00 

• SEAI ใชอ้ตัรำคิดลดในกำรประเมิน เท่ำกบัรอ้ยละ 9.00 
 
จำกขอ้สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรประเมินมลูค่ำโครงกำรวงันอ้ย 63 โดยวิธีรำยไดแ้บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่คาดว่า WHART จะเข้าลงทุน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ประเมินโดย SEAI เท่ากับ 1,350.00 ล้านบาท 
กรณีเช่า 30 ปี และ 1,623.00 ล้านบาท กรณีเช่า 60 ปี 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 จัดท าโดย AEV และ SEAI 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเขา้ลงทนุ ดว้ยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด จดัท าโดย AEV และ SEAI 

รายละเอียดสินทรัพย ์

ประเมินโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงนิสด 
ณ วันทีค่าดว่า WHART จะเข้าลงทุน  

(วันที ่1 มกราคม 2566) 
ราคาประเมินโดย AEV ราคาประเมินโดย SEAI 

o สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 68-2-42.6 ไร่ หรือ 27,442.6  ตร.ว 
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำประมำณ 30 ปี และต่อสญัญำอีก 
30 ปี นับแต่วันที่  WHART คำดว่ำจะลงทุนเพิ่มเติม 
(ภำยในวนัท่ี 1 มกรำคม 2566) 

o สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลังสินคำ้ 3 หลัง พืน้ที่เช่ำ 67,704 
ตร.ม. 

o กรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

กรณีเชำ่ 30 ปี 
1,350.50  ลำ้นบำท 

 
กรณีเชำ่ 60 ปี  

1,634.80 
 

กรณีเชำ่ 30 ปี  
1,350.00 ลำ้นบำท 

 
กรณีเชำ่ 60 ปี 

1,623.00 
 

 
ความเหน็ของ IFA ต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ครงการวังน้อย 63 ทีจั่ดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
กำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยโ์ครงกำรวงันอ้ย 63 ที่จดัท ำโดย AEV และ SEAI ซึ่งผูป้ระเมินรำคำอิสระทัง้ 2 รำย ไดเ้ลือกใชว้ิธีคิด
จำกรำยไดแ้บบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินมลูค่ำเช่นเดียวกนันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำ เป็นวิธีกำรประเมินรำคำที่เหมำะสมส ำหรบัสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกตวัทรพัยสิ์นเอง ภำยใตส้มมติฐำนว่ำรำยไดใ้น
อนำคตของสินทรพัยน์ัน้มีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลงตำมภำวะตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกับสภำพของสินทรพัยด์งักล่ำว ณ ปัจจุบนั ที่
เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ 
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ความเห็นของทรสัตี 
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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และกำรมอบฉันทะ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

EGM) โปรดส่งแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่

ส่งมาดว้ย 11 หรือส่งขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์หรือ QR Code พรอ้มทัง้เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้

มายังบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART") ภำยในวันที่ 13 

มิถุนำยน 2565 โดยเมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต  ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิใน

การเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 แลว้ ผูใ้หบ้รกิาร

ระบบควบคุมการประชุม กล่าวคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ("ผู้ให้บริกำร”) จะจดัส่ง Link ส าหรบัการเขา้

ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

แจง้ขา้งตน้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ  

• กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วม

ประชมุ โดยสามารถแจง้ไดด้ว้ยวิธีส่งขอ้มลู ดงันี ้(1) ทางอีเมลหรือไปรษณีย ์หรือ (2) ทางเว็บไซต ์หรือ QR Code  

โดยมีรายละเอียดวิธีการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้

1. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวธิีส่งข้อมูลทำงอีเมลหรือไปรษณีย ์

1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11 เพื่อแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

ขอใหท้่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านใหช้ัดเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ  

1.2 แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 

ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน

นบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติ

บคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บุคคลนัน้ตัง้อยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนัน้ 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบับล่าสดุที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน

นบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือส าเนา

หนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบับล่าสดุที่

ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่  พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือส าเนา

หนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมายเหต:ุ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ

แนบมาพร้อมกันด้วย  และ ให้ ผู้ ถื อหน่ ว ยทรัสต์  ห รื อ ผู้มี อ  า นาจลงนามผู กพันนิ ติ บุคคลนั้น  

(ในกรณีนิติบคุคล) ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลกรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่

เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ  

1.3 จัดส่งเอกสารใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM) ตามขอ้ 1.1 และส าเนาหลักฐาน

แสดงตัวตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดยจัดส่งมาใหบ้ริษัทฯ ภำยในวันที่ 13 มิถุนำยน 

2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
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2. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวธิีส่งข้อมูลทำงเว็บไซต ์หรือ QR Code 

2.1 แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

https://whart.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

2.2 กรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ก) เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

(ข) ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้

(ค) นามสกลุ (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

(ง) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

(จ) แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล)  

(ฉ) เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

(ช) กด “ยืนยนั”  

2.3 ตรวจสอบชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละจ านวนหน่วยทรสัต ์หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ก) ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

(ข) อีเมลเพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

(ค) เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

(ง) เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

• เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-EGM 

• มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-EGM 

• มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

2.4 กด “ถดัไป” 

  

https://whart.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

o บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1) กดอนญุาตยอมรบัใหเ้ว็บไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

o ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

1) กด “ถ่ายภาพ” 

2) กด “บนัทึก” 

3) กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

o ถ่ายรูปผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ) 

1) กด “ถ่ายภาพ” 

2) กด “บนัทึก” 

3) กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

4) กด “ถดัไป” 

5) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

6) กด “เสรจ็สิน้” 

• กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-EGM 

o บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์(เหมือนกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง) 

o บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

1) ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

2) ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

3) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2 

4) แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

5) กด “ถดัไป” 

6) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

7) กด “เสรจ็สิน้” 
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• กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

o บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์(เหมือนกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง) 

o แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

1) กด “ถดัไป”  

2) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

3) กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่  

13 มิถนุายน 2565   

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้ง

แสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

นิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 
3. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระ  

หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษัทฯ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระ

ประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 13 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้ม

ส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2 ใหบ้รษิัทฯ ภำยในวันที ่13 มิถุนำยน 2565 ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th  หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้

ระบมุาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

(หรือ คดัคา้น (แลว้แต่กรณี)) หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็น

บางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคสัโตเดียน) 
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4. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต ์ 

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

4.1 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 โดยกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

4.2 หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และหนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีผูล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบ

อ านาจ) 

4.3 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

4.4 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.6 จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 

• กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้น

แลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งจะจดัส่ง Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตผ่์านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์จง้ เป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ กรณีที่ยงัไม่ไดร้บัอีเมล ดงักล่าวภายในวนัที่ 15 มิถุนายน 2565 

ใหต้ิดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อย่างไรกต็าม การถา่ยทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย (หรือ คดัคา้น (แลว้แต่กรณี)) หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด 

ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทันที (ใชว้ิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทาง

เห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพบปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมล ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** กำรประชุม E-EGM นีจ้ะเป็นกำรประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที ่
กำรประชุม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เดินทำงมำทีบ่ริษทัฯ*** 

 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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• กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของกองทรัสต์ หรือ
เกี่ยวข้องกับวำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-EGM  

 กรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บั

มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครัง้ บริษัทฯ จะเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและ

ค าถามระหว่างประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงันี ้
(ก) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
(ข) ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากที่
สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชมุที่ถกูจดัส่งไปยงัอีเมล
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
 

• กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ขอ้สงสัยเกี่ยวกับกำรประชุม 
หากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่บรษิัทฯ และบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ไดด้งันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ผ่านช่องทางการติดต่อ ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางโทรศพัท ์: 092-254-9750 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมล

ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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(1) ขา้พเจา้                    สญัชาติ       ……….. 
      

อยู่บา้นเลขท่ี          
          

 
 
 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม       หน่วย 

หมายเหตุ:  โปรดด าเนินการจัดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ฉบับนี้ ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
ส าเนาหลักฐานยืนยันตัวตนตามข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วย 10 ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์ภายในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ หรือแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-EGM 
ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต ์หรือ QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-EGM 

• ทางอีเมล :  whart@wha-rem.co.th หรือ 

• ทางไปรษณีย:์  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชั้น 22 ห้องเลขท่ี 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรัตน กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

                            d           y 

                         ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ส าหรบัการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยตอ้งการเขา้รว่มประชมุดว้ยวธีิการ 
 f 
                                                                                    เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
      
                                                มอบฉนัทะให ้(นาย/ นาง/ นางสาว)………………………………….......................... 
พ 
                                                หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………....เขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้แทน 
f 
                      (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
      พ 
                                         เบอรโ์ทรศพัท…์…………………………………………………………………….(โปรดระบ)ุ 
g 

                      (4)  จดัสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
และการมอบฉนัทะ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 ภายในวันที ่13 มิถุนายน 2565 
 

                      (5)  เมื่อทา่นไดร้บัการยืนยนัตวัตนแลว้ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่ม
ประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบ ุ
 

(6)  ในวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเตรียมเลขบญัชีผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบั
การเขา้สู่ระบบการรว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
ส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า 

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2565 
 
 

……………………………………………………... 

ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผูถื้อหน่วย/Unitholder 
                   ( …………………………………………) 



 
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 แบบ ข. 

Enclosure 12 Form B. 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สัญชาต ิ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ให้กบั  
as a Custodian for 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 

 (1)      อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  อาย ุ      48    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 495/176     
   Mr. Ratachai Teratanavat age        48   years, resides at 495/176    
ถนน พระรามที่ 3   ต าบล/แขวง  บางโคล่   อ าเภอ/เขต          บางคอแหลม  
Road  Rama 3   Tambol/Khwaeng Bang Khlo   Amphoe/Khet       Bang Kho Laem  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120    
Province           Bangkok    Postal Code                     10120     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท คร้ังท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 13.30 น. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of WHA Premium Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2022 on 17 June 2022. The meeting will be conducted through electronic media and will commence at 13.30 hrs. in accordance 
with the rule prescribed in regulations concerning on meeting through electronic media, or at any adjournment thereof on any date, time and place. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 
(1) วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง

ของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and approve the additional investment in leasehold and sub-leasehold rights of 
immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets 

 



 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 7 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนไม่เกิน 

245,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 

Agenda Item No. 2 Re: To consider and approve the seventh capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of not exceeding 245,000,000 additional trust units for the investment in leasehold and sub-leasehold rights of immovable 
properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, and the method for determining the 
price of the trust units to be issued and offered for sale of the seventh capital increase. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(3) วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

Agenda Item No. 3  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(4) วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 
issued and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the 
seventh capital increase. 

4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units of the seventh capital increase and the listing 
of the trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale of certain portion of additional trust 
units to WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  (Object) Abstain 



 

4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units of the seventh capital increase and the listing 
of the trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of certain portion of additional trust 
units to WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม เงิน  ไม่ เกิน 3,445,000,000 บาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ

อสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการกู้ยืม

เงินดงักล่าว 

Agenda Item No.5  Re: To consider and approve the obtaining of loan for the amount of not exceeding Baht 3,445,000,000 
for the investment in leasehold and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets, in addition to the 
assets currently held by WHART, where collateral may be provided for such loan. 

 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(6) วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART เพื่อเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและประเภททรัพยสิ์น

หลกัท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed in order to add investment 
policy and type of main assets which WHART will invest 

 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(7) วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(8) วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 8 Re: Other matters (if any). 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 



 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust unitholder. 
  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is 
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์ห้เท่านั้น 

    Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.   
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ห้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several 
proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix duty stamp of Baht 20.  
5. ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ัดการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 
director is as enclosed herewith. 



 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 แบบ ก. 

Enclosure 12 Form A. 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สัญชาต ิ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทั้งส้ินรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 

 (1)      อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  อาย ุ      48    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 495/176     
   Mr. Ratachai Teratanavat age        48   years, resides at 495/176    
ถนน พระรามที่ 3   ต าบล/แขวง  บางโคล่   อ าเภอ/เขต          บางคอแหลม  
Road  Rama 3   Tambol/Khwaeng Bang Khlo   Amphoe/Khet       Bang Kho Laem  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120    
Province           Bangkok    Postal Code                     10120     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท คร้ังท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 13.30 น. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of WHA Premium Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2022 on 17 June 2022. The meeting will be conducted through electronic media and will commence at 13.30 hrs. in accordance 
with the rule prescribed in regulations concerning on meeting through electronic media, or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 
(1) วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง

ของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and approve the additional investment in leasehold and sub-leasehold rights of 
immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 



 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 7 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนไม่เกิน 

245,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 

Agenda Item No. 2 Re: To consider and approve the seventh capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of not exceeding 245,000,000 additional trust units for the investment in leasehold and sub-leasehold rights of immovable 
properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, and the method for determining the 
price of the trust units to be issued and offered for sale of the seventh capital increase. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(3) วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

Agenda Item No. 3  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(4) วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 
issued and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the 
seventh capital increase. 

4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units of the seventh capital increase and the listing 
of the trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale of certain portion of additional trust 
units to WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  (Object) Abstain 

4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  



 

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units of the seventh capital increase and the listing 
of the trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of a certain portion of additional trust 
units to WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม เงิน ไม่ เกิน 3,445,000,000 บาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ

อสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการกู้ยืม

เงินดงักล่าว 

Agenda Item No.5  Re: To consider and approve the obtaining of loan for the amount of not exceeding Baht 3,445,000,000 
for the investment in leasehold and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets, in addition to the 
assets currently held by WHART, where collateral may be provided for such loan. 

 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(6) วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART เพื่อเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและประเภททรัพยสิ์น

หลกัท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed to add investment policy and 
type of main assets which WHART will invest 

 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(7) วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(8) วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 8 Re: Other matters (if any). 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust 

unitholder. 
  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is 
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several 
proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Please affix duty stamp of Baht 20.  

3. ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามที่ปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 
director is as enclosed herewith. 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ชื่อ นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน ์

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 48 ปี 

ที่อยู่ 495/176 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั California State ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 21 

ประกาศนียบตัร เพื่อแสดงว่าสอบผ่านหลกัสตูรที่ปรกึษาทางการเงิน สมาคมหลกัทรพัยไ์ทย 
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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

1. รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ   

ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญั

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) โดยเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4.1 ไดแ้ก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 459,837,085.00 15.00 
น.ส. จรีพร   จารุกรสกลุ 15,635,433.00 0.51 
น.ส. ชชัชมนต ์อนนัตประยรู 3,877,741.00 0.13 
น.ส. นลินรตัน ์แซ่อึง้ 1,000,000.00 0.03 
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 798,261.00 0.03 
นาย อนวุฒัน ์จารุกรสกลุ  555,000.00  0.02 
นาย ธนภทัร อนนัตประยรู 550,001.00 0.02 
นาง มาลี จารุกรสกลุ 550,000.00 0.02 
นาง  เฉลา แซจ่ิว 395,514.00 0.01 
นางสาวปารชิาต  จิรฐัติกาลสกลุ        259,000.00 0.01 
นาย ปจงวิช พงษศ์ิวาภยั 238,000.00 0.01 
นางสาววสนัตบ์ษุบา  จิรฐัติกาลสกลุ   200,000.00 0.01 
นายชนกนัต ์ จิรฐัตกิาลสกลุ              150,098.00 0.00 
น.ส. นลิน อนนัตประยรู 141,092.00 0.00 
น.ส. ปณิชา พงษ์ศวิาภยั 118,000.00  0.00 
นางสาว วรรณกานต ์จารุกรสกลุ 100,000.00 0.00 
นางสมใจ  ศิรเิพิม่พลู 100,000.00 0.00 
นายประชา กิตติคณุธนสาร 100,000.00 0.00 
นางอญัชลี ชวนิชย ์ 55,905.00 0.00 
นาย ชยัวฒัน ์มั่นคงด ี 47,000.00 0.00 
นายกฤตชย อศัวฉตัรโรจน ์ 10,000.00 0.00 
น.ส. ณวลัรณีิ สวุินิจวงษ ์ 6,000.00 0.00 

รวม 484,724,130.00  15.81 
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2. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีม่ีส่วนได้เสียในวาระที ่2 วาระที ่4.2 วาระที ่6 และวาระที ่7 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4.2 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 

 
3. รายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสต ี 

ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญั 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) โดยเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ 5 ไดแ้ก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 112,076,041.00 3.66 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 32,347,683.00 1.06 
นาง นิศานาถ อูว่ฒุิพงษ ์  40,000.00  0.00 
น.ส. นนัทวรี อจัฉรยิวนิช  1,000.00  0.00 

รวม 144,464,724.00 4.71 

 

4. รายชือ่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์10 รายแรก 

รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) ไดแ้ก่ 

ชื่อ  จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  459,837,085.00 15.00 
ส านกังานประกนัสงัคม  458,041,644.00 14.94 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  136,958,288.00 4.47 
บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั ( มหาชน)  116,255,166.00 3.79 
บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  112,076,041.00 3.66 
กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคั
เจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

 109,871,204.00 3.58 

บรษิัท อาคเนย ์ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  102,239,182.00 3.34 
ธนาคารออมสิน  86,777,983.00 2.83 
บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  85,024,500.00 2.77 
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND  76,050,627.00 2.48 

รวม  1,743,131,720.00 56.86 
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5. สัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรัสตมี์หน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศ ตามวาระที ่4 

สัญชาติผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรสัตม์ีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ตามวาระที่ 4 (ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 

1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) มีรายชื่อเบือ้งตน้ ดงันี ้

1) สญัชาติออสเตรเลีย 2) สญัชาติบรติิช 

3) สญัชาติแคนาดา 4) สญัชาติจีน 

5) สญัชาติเยอรมนั 6) สญัชาติองักฤษ 

7) สญัชาติฝรั่งเศส 8) สญัชาติฮ่องกง 

9) สญัชาติอินเดีย 10) สญัชาติอิสราเอล 

11) สญัชาติญ่ีปุ่ น 12) สญัชาติเกาหลีใต ้

13) สญัชาติลกัเซมเบิรก์ 14) สญัชาติสิงคโปร ์

15) สญัชาติสวีเดน 16) สญัชาติสวิตเซอรแ์ลนด ์

17) สญัชาติไตห้วนั  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิม่เติมรายชื่อสญัชาติดงักล่าว ท่ีอาจมีผูถื้อหน่วยทรสัต์

สญัชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ 




