ที่ ลอ.น. 05022/2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

แจ้ งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้ า ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (กองทุนรวม
WHAPF) เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (กองทรัสต์
WHART)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้ าย

1. สรุปประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการแปลงสภาพแล้ ว
2. แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ และกาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการแต่ละ
ขันตอน
้
(Conversion Timeline)
3. ผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการแปลงสภาพ
4. สารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
5. สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)

ที่มาและเหตุผลของการแปลงสภาพ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) ได้ รับหนังสือจากบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) แสดงความประสงค์ที่จะให้
1

กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF โดยรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
และชาระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระดังกล่าวเป็ นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการดาเนินการรับ
โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ กองทุนรวม WHAPF ใช้ วิธีการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพดังกล่าว (“การ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF”) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2559 เรื่ อง การ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“ประกาศ ทจ. 34/2559”) การ
ดาเนินการตามที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เสนอดังกล่าว จะเป็ นผลให้ กองทุนรวม WHAPF รวมเข้ ากับกองทรัสต์ WHART
นอกจากนี ้หลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังนี ้
1.

สาหรับหนี ้ของกองทุนรวม WHAPF ที่มีอยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อันเป็ นส่วนหนึ่งของ

ภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ กองทรัสต์ WHART
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวทันทีหลังจากกองทรัสต์ WHART รับโอนหนี ้ดังกล่าว และนาทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทังหมดหรื
้
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว
(รายละเอียดการกู้ยืมเงินปรากฏในเรื่องที่ 1.3)
2.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนให้ กองทรัสต์ WHART ซึ่งรับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวม WHAPF

ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (รายละเอียดการลงทุนปรากฏ
ในเรื่องที่ 1.2) ทันที เงินทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย
(1) เงินกู้ยืม โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดาเนินการให้ กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเพื่อลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ซึง่ จะอยูใ่ นสัญญาฉบับเดียวกันกับที่กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเพื่อ
ชาระหนี ้ตามข้ อ 1 และจะนาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์ สินของกองทรัสต์ WHART ที่
ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทังหมดหรื
้
อบางส่วนไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว
เช่น
(1)

จานองทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมา
จากกองทุนรวม WHAPF

(2)

สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม
WHAPF

(3)

สิทธิ การเช่าและสิทธิ เรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมและทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

(4)

สิทธิ ที่จะได้ รับค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF

2

(2) เงิ นประกัน การเช่าและการบริ การจากผู้เช่า ของทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งได้ รับโอนจาก
บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และของทรัพย์สินของกองทรัสต์
WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
กองทุนรวม WHAPF ไม่สามารถดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมได้ อีก กองทุน
รวม WHAPF จึงมีข้อจากัดในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขนาดรายได้ ของกอง อันเป็ นข้ อจากัดการเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF พิจารณา
อนุมตั ิให้ กองทุนรวม WHAPF แปลงสภาพเข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART นอกจากนี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุ ป
ประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ ว เอกสารแนบ 1 ระยะเวลาการดาเนินการตามแผนการแปลงสภาพ การเลิก
กองทุน รวม การช าระบัญ ชี การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ และก าหนดเวลา
โดยประมาณของการดาเนินการแต่ละขันตอน
้
(Conversion Timeline) เอกสารแนบ 2 และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จะได้ รับจากการแปลงสภาพ เอกสารแนบ 3 โดยเห็นสมควรให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพฯ
ฟอร์ จนู เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรั สต์ ท่ ีรองรั บ
การแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่
กองทรั สต์ WHART และรั บ ค่ า ตอบแทนจากกองทรั ส ต์ WHART เป็ นหน่ ว ยทรั ส ต์ การลงทุ นใน
ทรั พย์ สินที่จะลงทุ นเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุ นรวม WHAPF และการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ WHART

1.1

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรัพย์ สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ที่ โ อนให้ แก่ กองทรั ส ต์ WHART และรั บ ค่ าตอบแทนจากกองทรั ส ต์ WHART เป็ น
หน่ วยทรัสต์
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART โดยกองทุนรวม WHAPF ได้ รับค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ และภาระเป็ นหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART และลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพพร้ อมกัน ตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหนังสือแสดงความประสงค์มา (โปรดพิจารณารายละเอียดการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในเรื่องที่ 1.2)

3

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลง
สภาพ จะกระทาได้ โดยการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังนี ้
(1)

(2)

ให้ บริ ษัทจัดการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.1)

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

(1.2)

การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ

(1.3)

เรื่ องอื่นใดตามที่ประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เรื่ องดังต่อไปนี ้
(2.1)

การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

(2.2)

การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ

(2.3)

เรื่ องอื่นใดตามที่ประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

เมื่อได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ทังหมดข้
้
างต้ นแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อดาเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม
WHAPF เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ต่อไป เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ผู้จดั การกองทรัสต์
จะกาหนดวันเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวม WHAPF และกองทุนรวม WHAPF โดยบริ ษัท
จัดการจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลง
สภาพ นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตี ด้ วยการเข้ าทาสัญญาที่มีข้อผูกพัน
ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดาเนินการเพื่อให้ กองทรั สต์ WHART รับโอนทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม
WHAPF และชาระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวด้ วยหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ WHART
ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
หลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุญาตให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ ว บริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกันกาหนดวันโอนทรัพย์สิน
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และภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART (“วันโอนทรัพย์สินและภาระ”) ทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ประกอบไปด้ วย ทรัพย์สิน หนี ้สินและความรับผิด
ของกองทุนรวม WHAPF (กล่าวคือ (1) ทรัพย์สิน และ สิทธิเรี ยกร้ อง ของกองทุนรวม WHAPF ทังหมดที
้
่กองทุน
รวม WHAPF มีอยู่ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ และ (2) หนี ้สิน หน้ าที่ ความผูกพัน และความรับผิดของกองทุน
รวม WHAPF ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ณ วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ) โดยไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี ้
(1)

ทรัพย์สนิ หรื อเงินที่กนั ไว้ เพื่อการชาระหนี ้

(2)

เงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย่ คืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม WHAPF ซึง่ ยังมิได้ ชาระให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลที่มีสทิ ธิได้ รับเงินนัน้

(3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการชาระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF
(“ทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF”)

ทังนี
้ ้ หนี ้สาหรับทรัพย์สินหรื อเงินที่กนั ไว้ เพื่อการชาระหนี ้ คือ หนี ้สินของกองทุนรวม WHAPF ที่ถึงกาหนดชาระ
ก่อน หรื อ ณ วันโอนทรัพย์สินและภาระ และกองทุนรวม WHAPF ยังไม่ได้ ชาระ เช่น หนี ้ของเจ้ าหนี ้ทางการค้ า
ดอกเบี ้ยเงินกู้ รายการที่กนั ไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับภาระที่กองทุนรวม WHAPF จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบก่อน
วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ เป็ นต้ น หนี ้ดังกล่าวจะไม่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม WHAPF ซึ่งยังมิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนหรื อบุคคลที่มีสิทธิได้ รับเงินนัน้ หมายรวมถึง เงินปั นผลที่บริ ษัทจัดการประกาศจ่ายไว้ ก่อนวันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ และมีกาหนดจ่ายหลังวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงทรัพย์สินหลัก
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม WHAPF ได้ แก่
ทรั พย์ สินหลักที่กองทุนรวม
WHAPF ลงทุนครัง้ แรก

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนครัง้ แรก
ซึง่ ได้ แก่
1. โครงการอาคารคลังสินค้ า Kao 1 และ Kao 2 ประกอบด้ วย
กรรมสิท ธิ์ ใ นที่ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างประเภทคลัง สิน ค้ า
พร้ อมสานักงาน และทรั พย์ สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดิน ซึ่งตังอยู
้ ่ ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
2. โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิ ม ชื่ อ Primus)
ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภท

5

โรงงานพร้ อมสานักงาน และทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดิน ซึง่ ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทรั พย์ สินหลักที่กองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้ง
ที่หนึ่ง

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่หนึง่ จากการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ซึง่ ได้ แก่
1. โครงการ DKSH Consumer1 ประกอบด้ วยสิทธิการเช่าที่ดิน
และกรรมสิท ธิ์ ใ นสิ่ ง ปลูก สร้ างประเภทอาคารคลัง สิน ค้ า
พร้ อมสานักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่บนถนนบางนาตราดฝั่ งขาเข้ า บริ เวณหลัก
กิโลเมตรที่ 20 จังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการ DKSH 3M ประกอบด้ วยสิทธิ การเช่าที่ดินและ
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อม
สานักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่ง
ตังอยู
้ บ่ นถนนบางนาตราดฝั่ งขาเข้ า บริ เวณหลักกิโลเมตรที่
20 จังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการ DKSH บางปะอิน ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน

1

ตามข้อมู ลจากโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF โครงการ DKSH Consumer ตั้งอยู่บนที ่ดินที ่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนโดยรับโอนสิ ทธิ การเช่ามา ที ่ดงั กล่าว
ครอบคลุม (1) พืน้ ที ่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที ่ 2813 พืน้ ที ่รวม 2 ไร่ 1 งาน (ที ่ดินภายใต้โฉนดดังกล่าวมี พืน้ ที ่ทงั้ หมด 4 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา) และ (2) ที ่ดินโฉนดเลขที ่
33043 33044 33045 และ 33046 โฉนดเลขที ่ 2813 เป็ นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ภายใต้ภาระจายอมของที ่ดินโฉนดเลขที ่ 33044 33045 และ 33046 และ ที ่ดินอื ่นอี ก
จานวน 10 โฉนด (ที ่ดินสามยทรัพย์ ) อยู่ก่อนวันที ่ กองทุนรวม WHAPF ลงทุนในที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 เพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้ า ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื ่น ๆ

แม้ในทางกฎหมาย เจ้าของที ่ดิน โฉนดเลขที ่ 33044 33045 และ 33046 อาจใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของที ่ดินสามยทรัพย์ บางประการที ่อาจกระทบถึ งการหาประโยชน์ ใน
โครงการ DKSH Consumer อย่างไรก็ดี กองทุนรวม WHAPF ได้ดาเนิ นการให้เจ้าของที ่ดินโฉนดเลขที ่ 33044 33045 และ 33046 ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที ่จะไม่ใช้
ประโยชน์ในภาระจายอม รวมถึงยิ นยอมให้มีการปลูกสร้างอาคารบนที ่ดินภารยทรัพย์โฉนดเลขที ่ 2813 บางส่วนที ่กองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ตลอดระยะเวลาการเช่า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า ทัง้ นี ้ เจ้ าของที ่ดินโฉนดเลขที ่ 33044 33045 และ 33046 ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่ มเติ มบันทึ กข้อตกลงภาระจายอม ณ สานักงานที ่ดินที ่
เกี ่ยวข้องแล้ว
สาหรับเจ้าของที ่ดินสามยทรั พย์ อื่นๆ ที ่เหลื อซึ่ งกองทุนรวม WHAPF ไม่ได้เข้าลงทุน อาจใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของที ่ดินสามยทรัพย์ บางประการที ่อาจกระทบถึงการหา
ประโยชน์ในโครงการ DKSH Consumer เมื ่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ ในที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ตามสัญญาเช่าที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ที ่กองทุนรวม WHAPF รับโอน
มานัน้ ไม่ มีลกั ษณะเป็ นการกระทาที ่ส่งผลให้ประโยชน์ แห่งภาระจายอมของเจ้ าของที ่ดินสามยทรัพย์ ดงั กล่าว ลดไปหรื อเสื ่อมความสะดวก กล่ าวคื อ เจ้ าของที ่ดิน
สามยทรัพย์ดงั กล่าว ยังคงสามารถใช้ประโยชน์ ในที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ในส่วนที ่ไม่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้ า ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื ่น ๆ ได้โดยไม่ต้องรุกล้ าเข้ามาในที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ในส่วนที ่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่า นอกจากนี ้ ที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ในส่วนที ่อยู่ภายใต้
สัญญาเช่าไม่มีช่องทางเชื ่อมต่อกับทางเข้าออกหรื อทางเดิ นรถยนต์ สาหรับเข้าออกสู่ถนนสาธารณะอื ่น ภายใต้หลักกฎหมายและแนววิ นิจฉัยของศาลฎี กาที ่เกี ่ยวข้อง การ
ใช้ภารยทรัพย์ของเจ้าของที ่ดินสามยทรัพย์ดงั กล่าว นัน้ ต้องเป็ นการใช้สิทธิ โดยสุจริ ตเท่าที ่จาเป็ นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิ เกิ น ความจาเป็ นไม่ได้ อี กทัง้ เจ้าของที ่ ดิน
สามยทรัพย์ ดงั กล่าว ย่อมจะไม่มีสิทธิ ดาเนิ นการใด ๆ เพือ่ เปลี ่ยนแปลงในที ่ดินโฉนดเลขที ่ 2813 ซึ่ งเป็ นที ่ดินภารยทรัพย์ โดยทาให้เกิ ดภาระเพิ่ มขึ้ นแก่ที่ดินโฉนดเลขที ่
2813 ดังกล่าวนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่ เป็ นทางเดิ น หรื อทางรถยนต์ สาหรับเข้าออกสู่ถนนบางนา – ตราด เท่านัน้
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และทรั พย์ สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. โครงการ Ducati ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ ในที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูก สร้ างประเภทอาคารโรงงานพร้ อมส านัก งาน และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
ทรั พย์ สินหลักที่กองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้ง
ที่สอง

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่สอง จากการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง ซึง่ ได้ แก่
1. โครงการ Healthcare ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่ที่ตาบล
บา ง โฉลง อ า เ ภอ บา ง พลี ( บา ง พลี ใ หญ่ ) จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
2. โครงการ Kao 3 ประกอบด้ ว ยกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างประเภทอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่ที่ตาบล
ดอนหัวฬอ่ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทรั พย์ สินหลักที่กองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้ง
ที่สาม

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่สาม จากการเพิ่มทุนครัง้ ที่สาม ซึง่ ได้ แก่
1. โครงการ WHA Mega Logistics Center ประกอบด้ วยสิทธิ
การเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น และกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง ปลูก สร้ างประเภท
อาคารคลังสินค้ าและโรงงานพร้ อมสานักงาน และทรัพย์สิน
อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ถนนบางนา-ตราด
กม. 19)
2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ประกอบด้ วย
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างประเภทอาคาร
คลังสินค้ าและโรงงานพร้ อมสานักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ
อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตประกอบการเหม
ราช สระบุรี ตาบลหนองปลาหมอ และตาบลบัวลอย อาเภอ
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หนองแค จังหวัดสระบุรี
3. โครงการ Ducati Phase 2 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทอาคารโรงงานพร้ อมสานักงาน
และทรั พย์ สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่ ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง
4. โครงการ 3M Phase 2 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูก
สร้ างประเภทอาคารคลัง สิ น ค้ า พร้ อมสานัก งาน รวมถึ ง
อาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดิ น ซึ่งตัง้ อยู่ บนถนนบางนาตราดฝั่ งขาเข้ า บริ เวณ
หลักกิโลเมตรที่ 20 ตาบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อาเภอบางเสาธง
(บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ
5. โครงการ WHA Mega Logistics (พานทอง ชลบุรี )
ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ ในที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภท
อาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน และทรั พย์ สินอื่น ๆ อัน
เป็ นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ หมู่ที่ 01 ตาบลพานทอง
หนองกะขะ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
6. ระบบปรั บ อากาศในโครงการ Healthcare ประกอบด้ ว ย
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบปรั บ อากาศ ซึ่ ง ติ ด ตัง้ ในอาคารศูน ย์
กระจายสิ น ค้ า ในโครงการ Healthcare เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ในโครงการ Healthcare ซึ่งกองทุนรวม
ได้ มาจากการลงทุนให้ มีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์
ซึ่ง ตัง้ อยู่ที่ต าบลบางโฉลง อาเภอบางพลี (บางพลีใ หญ่ )
จังหวัดสมุทรปราการ
ทรั พย์ สินหลักที่กองทุนรวม
WHAPF ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้ง
ที่ส่ ี

ได้ แก่

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่สี่ ซึง่ ได้ แก่
1. โครงการ DSG Phase 3 ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูก
สร้ างในส่วนปรับปรุ งต่อเติมของโครงการ DSG Phase 1
และ Phase 2 และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
อาคาร ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตาบล
หนองปลาหมอ และตาบลบัวลอย อาเภอหนองแค จั งหวัด
8

สระบุรี

ภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จะรวมถึง
1.

สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม WHAPF กับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2556 (“สัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF”)
เมื่อกองทรัสต์ WHART รับโอนสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF แล้ ว กองทรัสต์ WHART จะ
ดาเนินการจัดหาวงเงินกู้ใหม่มาชาระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF นี ้ทันที โดยจะ
จัดหาเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อ สถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี โดยจะกล่าวต่อไปใน-เรื่องที่ 1.3

2.

หนี ้สิน หน้ าที่ ความผูกพัน และความรับผิดของกองทุนรวม WHAPF ในสัญญาต่างๆ ที่กองทุนรวม
WHAPF เข้ าทากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ณ วันโอนทรัพย์สินและ
ภาระ

ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดของทรัพย์สินหลักทังหมดของของกองทุ
้
นรวม WHAPF ที่จะโอนให้ แก่
กองทรัสต์ WHART ข้ อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม WHAPF เข้ าทากับบุคคลอื่นและยังมีผล
ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสถานะการดาเนินการให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตกลงหรื อยินยอมให้
เปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญาจากกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART ไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่
จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
ในการโอนทรัพย์สนิ ที่มีกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART กองทุนรวม WHAPF จะใช้
วิธีทาสัญญาโอนทรัพย์สนิ ระหว่างกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ส่วนการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อ
ภาระของกองทุน รวม WHAPF จะใช้ วิ ธี ท าสัญ ญาโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ระหว่ า งกองทุน รวม WHAPF และ
กองทรัสต์ WHART และคูส่ ญ
ั ญาเดิม
ส่วนทรัพย์สินหลักทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART ที่มีอยู่ในปั จจุบนั รายละเอียดจะปรากฏตามจดหมายเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
ดังนัน้ ภายหลังจากการแปลงสภาพและการลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF เสร็ จสิ ้น ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART จะประกอบไปด้ วย (1) ทรัพย์สินหลักทังหมด
้
ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (2) ทรัพย์สนิ หลักทังหมดของกองทุ
้
นรวม WHAPF และ (3) ทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF รายละเอียดปรากฏตามเรื่องที่ 1.2
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การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์
WHART จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ เพิ่มทุนออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่
WHAPF เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ให้ ก้ ยู ืมเงิน ให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม และด าเนิ น การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของ
กองทรัสต์ WHART

(2)

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทรัสต์ WHART เพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

(3)

เมื่อกองทุนรวม WHAPF ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดาเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุในเรื่ องนี ้

(4)

การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF จะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายใน
ระยะเวลาที่ ก ารยกเว้ น ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อ น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยาย
ออกไปตามกฎหมาย

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
ในวันโอนทรัพย์สินและภาระเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอน
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART โดยรายละเอียดการออกและส่งมอบหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ
การลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จะยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่กองทุนรวม WHAPF ได้ รับมานัน้ จะนามาสับเปลี่ยนกับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ บริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรกาหนดอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF ต่ อ 1.0562 หน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ WHART (“อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับหน่วยทรัสต์”) ปั จจุบนั กองทุนรวม WHAPF มีหน่วยลงทุนจานวนทังสิ
้ ้น 939,060,000 หน่วย ดังนัน้ จานวน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม WHAPF จะมี
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จานวน 991,835,172 หน่วย เมื่อรวมกับจานวนหน่วยทรั สต์ ในปั จจุบัน ของกองทรั สต์ WHART จานวน
972,142,000 หน่วย จะทาให้ มีจานวนหน่วยทรัสต์รวมทังสิ
้ ้น 1,963,977,172 หน่วย
ทังนี
้ ้ อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรั สต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาดังกล่าว
คานวณจากสูตรคานวณดังนี ้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้ วต่อหน่วย
อัตราการสับเปลี่ยนหน่ วย
=
ลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
(Swap Ratio)

ของกองทุนรวม WHAPF
(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุงแล้ วต่อหน่วย
ของกองทรัสต์ WHART
(WHART’s Adjusted Net Asset Value per Unit)

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุ งแล้ วต่ อหน่ วย ของกองทุนรวม WHAPF
(WHAPF’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีท่ มี าในการคานวณดังนี ้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม WHAPF ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง: ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ สะท้ อนค่าเฉลีย่ ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
(ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 (สาหรับผลประกอบการในงวด 1 พฤศจิกายน
2559 – 31 มกราคม 2560)
หัก: เงินปั นผลพิเศษทีจ่ ะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ ตามรายละเอียดด้ านล่าง
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุ งแล้ วต่ อหน่ วย ของกองทรัสต์ WHART (WHART’s
Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีท่ มี าในการคานวณดังนี ้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ WHART ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ปรับปรุง: ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ สะท้ อนค่าเฉลีย่ ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
(ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
หัก: เงินปั นผลและเงินลดทุนที่จา่ ยจากผลการดาเนินงานถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 (สาหรับผลประกอบการในงวด 16
พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560)
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สาหรั บรายละเอียดราคาประเมินมูลค่าทรั พย์ สินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายที่ นามาใช้ ปรั บปรุ งมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART และรายละเอียดรายการอื่นๆ ประกอบการ
คานวณอัตราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนต่อหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่ง
ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
อัตราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์นี ้เป็ นอัตราที่กาหนดไว้ เป็ นที่แน่นอน จึงทาให้ จานวนหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ที่จะออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่
กองทรัสต์ WHART เป็ นจานวนแน่นอนเช่นเดียวกัน โดยอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับหน่วยทรัสต์นี ้ จะไม่
ผันแปรตามมูลค่าทรั พย์ สินและภาระของกองทุน รวม WHAPF ที่โอนให้ แ ก่กองทรั สต์ WHART ณ วันโอน
ทรัพย์สนิ และภาระ ในขณะที่มลู ค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART
จะพิจารณาจากข้ อมูลทางบัญชีล่าสุดของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART ก่อนวันโอนทรัพย์สิน
และภาระ ด้ วยเหตุดงั กล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ
วันโอนทรัพย์สนิ และภาระ จึงอาจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ตาม
สูตรการคานวณอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ข้างต้ น ส่งผลให้ กองทุนรวม WHAPF อาจมี
กาไรหรื อขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง จากมูลค่าตามสูตร
การคานวณอัตราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่อาจ
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง จากมูลค่าตามสูตรการคานวณอัตราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
ก่อนวันโอนทรัพย์สนิ และภาระ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษ จานวน 64,000,000 บาท ให้ กบั ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ซึ่งเป็ นเงินปั นผลที่คาดว่าจะจ่ายได้ จากสภาพคล่องของกองทุนรวม
WHAPF ทังนี
้ ้ การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ความเป็ นไปได้ ของการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF
ภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART เสร็ จสิ ้นแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิก และชาระบัญชีกองทุนรวม WHAPF โดยการเลิกกองทุนรวม WHAPF และ
แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในขันตอนนี
้
้ ผู้ชาระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ที่กองทุนรวม WHAPF ได้ มาจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอน
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที่ได้ ระบุไว้
ข้ างต้ น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้ รับสิทธิสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กาหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึ่งอาจมี
รายชื่อแตกต่างจากรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการเข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
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ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
และหากมี ห น่ว ยทรั สต์ เ หลือ จากการสับ เปลี่ย นที่ ไม่สามารถจัด สรรให้ เ ป็ นจ านวนเต็ ม ผู้ช าระบัญ ชี จ ะน า
หน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าวไปจาหน่ายให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นราคาเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ที่ปรับปรุ งแล้ วต่อหน่วยของกองทรัสต์
WHART ซึ่งใช้ ในการคานวณอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ และนาเงินที่ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวไปชาระค่าชาระบัญชี ของกองทุนรวม WHAPF และหากมีเหลือจะโอนให้ แก่กองทรัสต์
WHART ต่อไป
ทังนี
้ ้ การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในครัง้ นี ้ จะ
ไม่มีการรับซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและคัดค้ านการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF แต่อย่างใด
เมื่อบริ ษัทจัดการดาเนินการเลิกกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีแบ่งหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะดาเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF เพื่อรับโอนทรัพย์สิน
และภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART
เมื่อกองทรั สต์ WHART ได้ รับโอนทรัพย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จากการแปลงสภาพแล้ ว
กองทรัสต์ WHART มีแผนที่จะลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมทันที โดยที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะเป็ นทรัพย์ สินของบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ เงิ นทุน
สาหรับการลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะประกอบไป
ด้ ว ย (1) เงิ นกู้จากการกู้ยื มเงิ น จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศ โดยจะน าทรั พ ย์ สิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มและ
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทัง้ หมดหรื อบางส่วนไปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว เช่น (ก) จานองทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ที่
ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF (ข) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอน
มาจากกองทุนรวม WHAPF (ค) สิทธิการเช่าและสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่าในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF (ง) สิทธิที่จะได้ รับ
ค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมและทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ที่ได้ รับโอนมาจากกองทุน
รวม WHAPF (2) เงินประกันการเช่าและการบริ การจากผู้เช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งได้ รับโอนจาก
บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่
ได้ รับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ทังนี
้ ้ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ
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กองทุนรวม WHAPF การกู้ยืมเงิน และ การนาทรัพย์สินไปเป็ นหลักประกันจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย
นอกจากนี ้ รายละเอียดของระยะเวลาการดาเนินการตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชาระ
บัญชี การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ และกาหนดเวลาโดยประมาณของการ
ดาเนินการแต่ละขันตอน
้
ปรากฏตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี การลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ และกาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการแต่ละ
ขันตอน
้
(Conversion Timeline) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่จะโอนให้ แก่กองทรัสต์
WHART ข้ อมูลสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ขันตอนการด
้
าเนินการและระยะเวลาเพื่อดาเนินการ
แปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวมและการชาระบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการแปลงสภาพ การเลิก
กองทุนรวมและการชาระบัญชี ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF ข้ อมูลของผู้ชาระบัญชี ข้ อมูลของผู้จดั การ
กองทรั สต์ และข้ อมูลของทรั สตี ไว้ ในจดหมายเชิ ญ ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ที่จ ะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่ อ
พิจารณา
ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF ไม่สามารถดาเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อภายในระยะเวลาที่
ขยายให้ เกี่ยวกับการยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่เข้ าทาการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม

ความเห็นของบริษัทจัดการ
(1)

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาข้ อเสนอของผู้จัดการกองทรั สต์ และได้ ร่วมพิจารณาแผนการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF แล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนอนุ มตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการ
แปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART และ
รับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็ นหน่วยทรัสต์ ตามที่เสนอนี ้ เนื่องจากเห็นว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
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กองทุนรวม WHAPF ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการแปลงสภาพในครัง้ นี ้ ซึ่งบริ ษัทจัดการได้ พิจารณาความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบในการให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART จะมีข้อดีและ
ข้ อเสียต่อผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้


ประโยชน์ ของการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF

1.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์
ที่รองรั บการแปลงสภาพ จะเป็ นการผสานประโยชน์ ร ะหว่างกองทุนรวม WHAPF และ
กองทรัสต์ WHART เข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจ และยังช่วยไม่ให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกันจากการลงทุนในธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยของทังสองฝ่
้
าย

2.

ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ได้ จากัดการเพิ่มทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทาได้
เพียงวัตถุประสงค์เพื่อการเพื่อดาเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี และมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ โดยไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมได้ ซึ่งเป็ นข้ อจากัดของ
กองทุนรวม WHAPF ในการเพิ่มขนาดรายได้ ของกอง อันเป็ นข้ อจากัดการเพิ่มผลตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF กลายเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ได้ รับประโยชน์จาก
การที่กองทรัสต์ WHART ไม่มีข้อจากัดการขยายการลงทุนเพิ่มเติม

3.

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง กองทุนรวม WHAPF สามารถกู้ยืมได้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ในขณะที่กองทรัสต์ WHART สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่
เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรั สต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ส ามารถลงทุนได้
(investment grade) ข้ อกาหนดดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ในแง่ที่ทาให้ กองทรัสต์ WHART
สามารถจัดโครงสร้ างการบริ หารเงิ นที่ มี ประสิท ธิ ภาพ โดยสามารถใช้ เงิ น กู้จ ากสถาบัน
การเงิน เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อันทาให้ มีสภาพคล่องเพิ่มเติมสาหรับการปรับปรุ งสภาพ
สินทรัพย์ (Major Renovation) และยังใช้ เงินกู้เป็ นเงินทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมได้
อันจะช่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการระดมทุนโดยการ
กู้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่าการเพิ่มทุน
15

ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั กองทุนรวม WHAPF มีอตั ราการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 6 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ข้ อมูลตามงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) ในขณะที่
กองทรัสต์ WHART มีอตั ราการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (ข้ อมูลตาม
งบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF แล้ ว จะทาให้ กองทรัสต์ WHART ซึง่ จะมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกลายมาเป็ น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีอตั ราการกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวมในระดับที่ต่าลง (โดยไม่รวมเงินกู้ยืม
เพื่อเข้ าลงทุนในสินทรั พย์เพิ่มเติม) ทาให้ กองทรัสต์ WHART สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ความสามารถในการกู้ยื ม ส่ว นที่ เ หลือ อยู่เ ป็ นแหล่ง เงิ น ทุน ในการเข้ า ลงทุน ในสิน ทรั พ ย์
เพิ่มเติมได้
4.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลัง
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของทรัพย์สนิ ทังในแง่
้
ทาเลที่ตงั ้ กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้เช่า อายุสญ
ั ญาเช่า และจานวนผู้เช่า อันจะช่วยลดการ
กระจุกตัวในการลงทุนอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์เพียงลักษณะเดียวและการพึ่งพาแหล่งรายได้
จากเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง (Asset Diversification) และลดการพึ่งพารายได้ ค่าเช่าจากผู้
เช่ารายใดรายหนึ่ง รวมทังเป็
้ นการเพิ่มความหลากหลายของลักษณะการลงทุน ซึ่งเป็ นการ
ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอันจะช่วยทาให้ ผลตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนซึง่ กลายมาเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มีความมัน่ คง

5.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลัง
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF คาดว่าจะทาให้ กองทรัสต์ WHART ซึ่งมีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนกลายเป็ นผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ เป็ นหนึ่งในกองทรั สต์ ที่มีขนาดทรั พย์ สิน ที่ใหญ่ ที่สุดใน
ประเทศ (โดยพิจารณาจากข้ อมูลงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 กรกฎาคม
2559 ของกองทุนรวม WHAPF และข้ อมูลงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ของกองทรัสต์ WHART) ซึ่งจะสร้ างความน่าสนใจในการลงทุนแก่นกั ลงทุน
ทังในและต่
้
างประเทศ ช่วยส่งเสริ มสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์
WHART ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ ้น

6.

กองทรัสต์ WHART ที่จะรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF นันบริ
้ หารจัดการโดย
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ มี
ประสบการณ์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์และได้ รับความเห็นชอบ
จากสานัก งาน ก.ล.ต. รวมทัง้ มี บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการลงทุน และการบริ ห าร
ทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้ าเป็ นอย่างดี
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7.

โครงสร้ างและรูปแบบการบริ หารจัดการของกองทรัสต์เป็ นที่ค้ นุ เคยของนักลงทุนต่างประเทศ
ทาให้ กองทรั สต์ WHART เป็ นที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ มากขึน้ อันช่วยส่งเสริ มสภาพ
คล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มขึ ้น

8.

ในกรณีที่การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม
2560 หรื อภายในระยะเวลาที่การยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และการลดหย่อนค่าธรรมเนีย มการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสาหรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี จากมูลค่าที่เพิ่มขึ ้นจากการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) รวมทังใน
้
การโอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุน รวม WHAPF ที่ โ อนให้ แ ก่ ก องทรั สต์ WHART
เนื่องจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อระยะเวลาที่
กฎหมายขยายให้ จะได้ รับยกเว้ น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และ
ได้ รับ การลดหย่อ นค่าธรรมเนี ย มการจดทะเบีย นสิท ธิ แ ละนิ ติก รรม ณ สานัก งานที่ดิ น ที่
เกี่ยวข้ อง



ข้ อด้ อยและความเสี่ยงของการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
บริ ษั ท จั ด การ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ควรพิ จ ารณาถึ ง ปั จจั ย ดัง ต่ อ ไปนี ้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

1.

กองทรัสต์ WHART ซึง่ จะมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกลายมาเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะมีระดับหนี ้สินที่
สูงกว่ากองทุนรวม WHAPF ซึง่ เป็ นการเพิ่มความเสีย่ งในการกู้ยืมเงิน โดยในปั จจุบนั กองทุน
รวม WHAPF มีอตั ราการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ข้ อมูลตามงบ
การเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) ในขณะที่กองทรัสต์ WHART มี
อัตราการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 28 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (ข้ อมูลตามงบการเงินประจาปี
2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึง่ แม้ วา่ อัตราการกู้ยืมดังกล่าวจะยังต่ากว่าอัตรา
เพดานของกองทรัสต์ที่ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม แต่หากกองทรัสต์ WHART มีการ
กู้ยืมเงินเพื่อขยายการลงทุนที่มากเกินความสามารถในการชาระคืน จะส่งผลให้ กองทรัสต์
WHART ไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยแก่ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ (Default Risk)

2.

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่กลายมาเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์
WHART ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ต่อจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของ
ั้
กองทรัสต์ WHART อาจลดลง (Dilution effect) เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
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กองทุนรวม WHAPF ต่อจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นรวม WHAPF ก่อนการแปลง
สภาพกองทุน รวม WHAPF ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากหน่วยทรั สต์ จ ากการแปลงสภาพกองทุน รวม
WHAPF จะเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ WHART อย่างไรก็ดี
ผลกระทบดังกล่าวไม่มีผลด้ านลบต่อเงินปั นผลหรื อประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
แปลงสภาพเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามรายละเอียดประมาณการงบกาไรขาดทุนและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ (Pro-forma) และข้ อมูลทางการเงินแสดงกาไร
ก่อนหักค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ที่
สอบทานโดย บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
3.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF จะทาให้ เกิดผลกระทบทางด้ านภาษี ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนบางประเภท ทังนี
้ ้ รายละเอียดผลกระทบทางด้ านภาษี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

4.

การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการ
แปลงสภาพ กองทุนรวม WHAPF จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินการเนื่องจากจะต้ องมีการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่ออนุมตั ิการแปลงสภาพ และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามวาระ
ต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนัน้ จึงมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดทาเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม และอื่น ๆ นอกจากนี ้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมติ
ให้ มีการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน เพิ่มเติม จะมี
ค่าใช้ จ่ายที่กองทุนรวม WHAPF ต้ องรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น ค่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ ค่าจ้ างที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ จะ
มีคา่ ใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการชาระบัญชี และอื่นๆ เป็ นต้ น

5.

ภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทรัพย์สินที่เป็ นสิทธิการ
เช่า (Leasehold) ในกองทรัสต์ WHART จะมีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 30 ของทรัพย์สินทังหมด
้
ซึง่ จากเดิมกองทุนรวม WHAPF มีสดั ส่วนของทรัพย์สนิ ที่เป็ นสิทธิการเช่า (Leasehold) อยู่ที่
ร้ อยละ 22 ทัง้ นี ้ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มูล ค่า ของสิท ธิ ก ารเช่ า ของ
ทรัพย์สนิ ที่ลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่อนั เนื่องมาจากการประเมินมูลค่า
หรื อสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ WHART ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART

6.

ภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART ซึ่งมีผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนกลายมาเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะมีสดั ส่วนอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือโดยเฉลี่ย
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ของผู้เช่าปั จจุบนั ที่สนลง
ั ้ โดยมีสดั ส่วนของผู้เช่าที่อ ายุสญ
ั ญาเช่าจะสิ ้นสุดลงภายใน 3 ปี ที่
ประมาณร้ อยละ 59 ของผู้เช่าทังหมด
้
จากสัดส่วนเดิมของกองทุนรวม WHAPF ที่มีสดั ส่วน
ดังกล่าวที่ประมาณร้ อยละ 47 ของผู้เช่าทังหมด
้
การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนผู้เช่าที่มีอายุสญ
ั ญา
สันจะท
้
าให้ มีความไม่แน่นอนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และในกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
พื ้นที่และสัญญาบริ การเมื่อสัญญาครบกาหนด หากกองทรัสต์ WHART ไม่สามารถเจรจา
เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาหรื อหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการรายเดิมได้ จะส่งผลให้
รายได้ ข องกองทรั ส ต์ WHART

ลดลง ซึ่ ง จะมี ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่อ ผลการ

ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ WHART ในท้ ายที่สดุ
ทังนี
้ ้ สัญญาโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF จะระบุเงื่อนไขว่ากองทุนรวม
WHAPF จะโอนทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรั สต์ WHART
ต่อเมื่อไม่มีเหตุสดุ วิสยั ทาให้ พื ้นที่เช่าภายในอาคารคลังสินค้ า และ/หรื อ โรงงานของกองทุน
รวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART เสียหายและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เกินร้ อยละ
3 ของพื ้นที่เช่าของอาคารคลังสินค้ า และ/หรื อ โรงงานทังหมดของกองทุ
้
นรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART (แล้ วแต่กรณี) เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF
บริ ษัท จัดการขอแนะน าให้ ผ้ ูถื อหน่ว ยลงทุน ได้ พิ จารณาปั จ จัยความเสี่ยงของกองทรั สต์
WHART ที่ได้ แสดงไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ WHART โดยผู้ถือ
ห น่ ว ย ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่ เ ว บ ไ ซ ต์ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
(http://www.whareit.com)
(2)

อัตราการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซึ่งกาหนดที่อตั รา 1 หน่วย
ลงทุน ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ แล้ วเห็นว่าเป็ นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่
สะท้ อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม WHAPF และ กองทรัสต์ WHART ที่ได้ มีการปรับปรุ งราคา
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ เป็ นมูลค่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่คาดว่าจะเป็ นวันโอน
ทรัพย์สินและภาระ ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ ปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นค่าเฉลี่ยของราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ 2 ราย เพื่อให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ ในการหาอัตราการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่สะท้ อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันโอนทรั พย์สิน
และภาระให้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้ อัตราการสับเปลีย่ นที่กาหนดดังกล่าว อยู่ในช่วงอัตราการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่เหมาะสมที่แนะนาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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บริ ษัทจัดการขอให้ ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนได้ โปรดศึกษาความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ เกี่ ยวกับความ
เหมาะสมของการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลง
สภาพ ความเหมาะสมของอัตราการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และความเห็นอื่นๆ ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่
จะได้ จดั ส่งพร้ อมจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติอนุมตั ิ

ทังนี
้ ้ หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะกลายเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ ใน
กองทรัสต์ WHART โดยมีผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้บริ หารจัดการ ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
เรื่ องที่จะดาเนินการหลังจากการพิจารณาเรื่ องการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ วเสร็ จให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
พิจารณา

1.2

การลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และ
สานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงาน โดยทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ("ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม")
ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“WHA”) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง”) และ บริ ษัท แวร์ เฮาส์
เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด (“แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”) (รวมเรี ยกว่า “WHA Group”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ตัง้ อยู่ท่ ี
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) สิทธิ การเช่าบางส่วนในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329
และ 140154) โดยมีเนื ้อที่เช่าประมาณ 50 ไร่ 46.25 ตารางวา2 จาก
WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นับ ตัง้ แต่วัน ที่ก องทรั สต์
WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ กองทรัสต์
WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ข) สิท ธิ ก ารเช่ า ในอาคารคลัง สิน ค้ า และสานัก งานในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จานวน 5 หลัง ขนาด

2

ที ่ดินแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ่ดิน
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พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.11 ตารางเมตร3 พื ้นที่เช่าหลังคา
รวมประมาณ 37,313.81 ตารางเมตร และพื ้นที่ลานจอดรถประมาณ
2,340.00 ตารางเมตร4 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
31 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่
ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 31 ปี
(ค) กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อง เกี่ ยวเนื่ อ ง และจาเป็ นต่อการใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และ
อาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และพืน้ ที่เช่าหลังคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ยังมีผ้ ู
เช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่
กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าอาคาร
คลังสินค้ าและสานักงาน และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป ทังนี
้ ้ ใน
ระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิ
แก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคา
ดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับ
แต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่า กว่าอัตราค่า
เช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และ
เท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มผี ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์
WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิ ในการเช่า
หลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การ
3

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน้ ที ่เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดี
มี พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนือ่ งจากการต่อรองทางการค้าในการทาสัญญาเช่า นอกจากนี ้ พืน้ ที ่เช่าใน
บางอาคารมี การตกลงในเงือ่ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึ งทาให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน้ ที ่เช่าอาคารและพืน้ ที ่เช่าตามสั ญญา ทัง้ นี ้การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินคานวณจากพืน้ ที ่เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ)
4
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน้ ที ่เช่าลานจอดรถประมาณ 2 ,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี
พืน้ ที ่ดงั กล่าวเป็ นพืน้ ที ่ที่ผเู้ ช่ารายหนึ่งในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ่ งจากการต่อรองทางการค้าในการทาสัญญาเช่า ทัง้ นี ้ ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่รวม
คานวณพืน้ ที ่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้
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ชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอัน
สิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. สาหรับอาคาร E1 (บางส่วนซึ่งมีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 1,598 ตาราง
เมตร) ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
ซึง่ มีผ้ เู ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั มีสญ
ั ญาเช่าฉบับที่จะครบกาหนดอายุการเช่าใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากครบกาหนดอายุการเช่าวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร E1 ไม่เช่าอาคาร E1 ต่อ หรื อ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า
WHA จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการ
เช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่
เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA
ต่อไป
3. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม. 3) นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
3.1. สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ างกั บ WHA (ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
3.2. สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์กับ WHA ซึ่งเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว และ
3.3. สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ )
4. เนื่องจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) มีระบบดับเพลิงที่เชื่อมต่อกับเครื่ องปั๊ มน ้า
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่ง WHA เป็ นเจ้ าของ และ มิได้ โอนให้ แก่
กองทรั สต์ WHART ดังนัน้ ในเวลาที่ กองทรั สต์ WHART เข้ าลงทุน
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ยังคงเชื่อมต่อเครื่ องปั๊ มน ้าดับเพลิง
(Fire Pump) กับระบบดับเพลิงใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
รายละเอีย ดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ มูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นันให้
้ เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุ น แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ

22

การแปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
(อาคาร C และอาคาร M) ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
(ก)

กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และ
อาคาร M) จานวน 2 หลัง ขนาดพื น้ ที่ เ ช่า อาคารรวมประมาณ
14,099.56 ตารางเมตร

(ข)

กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และ
อาคาร M)

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั กองทุนรวม WHAPF ซึ่งเป็ นผู้เช่าช่วงที่ดินในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ให้ WHA ใช้ ที่ดิน
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
เพื่อเป็ นที่ตงอาคาร
ั้
C และอาคาร M ดังนัน้ เมื่อกองทรัสต์ WHART รับ
โอนทรั พ ย์ สิน และภาระจากกองทุน รวม WHAPF แล้ ว กองทรั ส ต์
WHART จะเป็ นผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงในที่ดินดังกล่าว
2. ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และอาคาร
M) ยังมีผ้ ูเช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มี
ผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับ
พื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
3. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และอาคาร M) นี ้ กองทรัสต์ WHART จะ
เข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาดังนี ้
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3.1 บันทึกยกเลิกการชาระเงินค่าใช้ ที่ดินกับ WHA ซึ่ง WHA ได้ ทาไว้ กบั
กองทุนรวม WHAPF เพื่อเป็ นค่าใช้ ที่ดินในโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (อาคาร C และ
อาคาร M)
3.2 สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง) กับ WHA
ซึง่ เป็ นเจ้ าของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง และ
3.3 สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA ซึ่งเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว
รายละเอีย ดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ มูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และอาคาร M) ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามจดหมายเชิ ญประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ การแปลงสภาพและลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ของ
กองทรัสต์ WHART
(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลลาลูกกา
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ก)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1346) เนื ้อที่ดิน 12 ไร่ 2
งาน 50.50 ตารางวา5

(ข)

กรรมสิทธิ์ ในอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics (ลาลูกกา) จานวน 0 หลัง ขนาดพืน้ ที่เช่ารวม
ประมาณ 8,145.64 ตารางเมตร พื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถประมาณ
4,024.00 ตารางเมตร

(ค)

กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega
Logistics (ลาลูกกา)

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบัน แม้ พื ้นที่อาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสานักงาน โครงการ

5

เนือ้ ทีด่ ินดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามทีป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ทีด่ ินแปลงดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
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WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว
อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่
อาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสานักงานที่ยังมีผ้ ูเช่าไม่ครบเต็มจานวน
พื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่
กองทรั สต์ WHART สาหรั บพืน้ ที่ที่ยังไม่มีผ้ ูเ ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี
สาหรับพื ้นที่เช่าอาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ ู
เช่า ในช่ว งระยะเวลาดังกล่า ว ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาดังนี ้
2.1 สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง) กับ
ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ง้ ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ าง และ
2.2 สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ ดับบลิวเอชเอ
เวนเจอร์ โฮลดิ ้งซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว
รายละเอีย ดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ มูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ WHA Mega
Logistics (ลาลูกกา) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตาม
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพและ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART
(4) โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง) ตัง้ อยู่ในนิ ค ม
อุ ตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ต าบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(ก)

กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 34269, 39798) เนื ้อที่ตาม
โฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา6

(ข)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารโรงงานและส านั ก งานโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร7

6

ทีด่ ินแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิน
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพืน้ ทีท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่า
กับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนือ่ งจากการต่อรองทางการค้าในการทาสัญญาเช่า นอกจากนี ้ พืน้ ทีเ่ ช่าในอาคารมี การตกลงในเงือ่ นไขสัญญาเช่าก่อนการ
7
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(ค)

กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโรงงานและสานักงานของโครงการ Omada Aerospace
Factory (ระยอง)

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบัน แม้ พืน้ ที่อาคารโรงงานและสานักงาน โครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว อย่างไรก็
ดี หาก ณ วันที่กองทรั สต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคาร
โรงงานและส านัก งานที่ ยัง มี ผ้ ูเ ช่ า ไม่ ค รบเต็ ม จ านวนพื น้ ที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าอาคาร
โรงงานและสานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาดังนี ้
2.1 สัญ ญาจะซือ้ จะขายทรั พย์ สิน (ที่ ดิน อาคารและสิ่งปลูก สร้ าง)
กับแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ าง และ
2.2 สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ แวร์ เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว
3. ในการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ Omada Aerospace Factory
กองทรั สต์ WHART จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับเดิม
ระหว่างแวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ และบริ ษัท โอมาดะ อินเตอร์ เนชั่น
แนล (ไทยแลนด์) จากัด (“ผู้เช่า”) ซึง่ แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ ได้ ตกลง
ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าสามารถดาเนินการก่อสร้ างอาคารบนที่ดินที่เช่าหรื อต่อ
เติ ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เพื่ อ ใช้ ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เพื่ อ ขยายพื น้ ที่
คลังสินค้ าเพิ่มเติมในบริ เวณที่ดินที่เช่าซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็ จ จึงทาให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารและพืน้ ทีเ่ ช่าตามสัญญา ทัง้ นีก้ ารประเมิ นราคาทรัพย์ สินคานวณจากพืน้ ทีเ่ ช่าตามสัญญา กล่าวคือ 15,568.79 ตาราง
เมตร เป็ นสาคัญ)

26

ซื ้อจะขาย
ผู้เช่าอาจให้ บริ ษัท ดับบลิวเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ก่อสร้ าง
และต่อเติมและให้ ผ้ เู ช่าเช่าอาคารและส่วนต่อเติมดังกล่าวก็ได้ อาคารที่
ก่อสร้ างเพิ่มเติมและส่วนต่อเติมนันจะไม่
้
ถือเป็ นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็ น
ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย ดังนัน้ เมื่อกองทรัสต์ WHART รับโอนทรัพย์สิน
ในโครงการดังกล่าวมาแล้ ว จะผูกพันตามเงื่ อนไขดังกล่าว อย่างไรก็ ดี
กองทรัสต์ WHART อาจจะพิจารณาเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในอาคารที่ก่อสร้ าง
เพิ่มเติมและส่วนต่อเติมดังกล่าวในอนาคต โดยในการพิจารณาเข้ าลงทุน
เพิ่มเติมนัน้ กองทรัสต์ WHART จะคานึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์
WHART เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การลงทุนเพิ่มเติมในอาคารที่ก่อสร้ างเพิ่มเติม
และส่วนต่อเติม ดังกล่า วให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ หากกองทรัสต์ WHART ปฏิเสธในการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าว ผู้เช่ายังจะสามารถใช้ ประโยชน์ในอาคารที่ก่อสร้ างเพิ่มเติมและ
ส่วนต่อเติมได้ ทังนี
้ ้ เมื่อครบอายุสญ
ั ญาเช่า หรื อเมื่อมีการเลิกสัญญาเช่ า
ก่อนครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ามีหน้ าที่รือ้ ถอนอาคารที่ก่อสร้ างเพิ่มเติม
และส่วนต่อเติมและทาทรัพย์สินที่เช่าให้ อยู่ในสภาพเดิมก่อนการส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ที่เช่าคืนให้ แก่กองทรัสต์ WHART ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าเอง
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โครงกา ร Omada
Aerospace Factory (ระยอง) ที่กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
้
เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
แปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมประมาณ
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา
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พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

85,867.20 ตารางเมตร8

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

6,464.00 ตารางเมตร9

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

37,303.80 ตารางเมตร

อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดให้ มีผ้ ูประเมินราคาอิสระ
จานวน 2 ราย เพื่อประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ แก่
บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ซึง่ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในราคาดังต่อไปนี ้
(1)

ราคาประเมินโดยบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด จานวน 2,861 ล้ านบาท/1

(2)

ราคาประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด จานวน 2, 918 ล้ านบาท/2

หมายเหตุ:

/1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม
2560 ซึง่ คาดว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม)

/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที่
1 ธันวาคม 2560 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม)

ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน
3,090 ล้ านบาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่า

8

อย่างไรก็ ดีมีพื้นที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ ากับผู้เช่าปั จจุบันอยู่ที่ประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมี เหตุเนื ่องจากการต่อ รองทางการค้าในการทาสัญญาเช่ า
นอกจากนี ้ พืน้ ที ่เช่าในบางอาคารมี การตกลงในเงือ่ นไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จึ งทาให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างพืน้ ที ่เช่า อาคารและพืน้ ที ่เช่าตามสัญญา
ทัง้ นีก้ ารประเมิ นราคาทรัพย์สินคานวณจากพืน้ ที ่เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ
9
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน มี ขนาดพืน้ ที ่เช่าลานจอดรถประมาณ 2 ,340.00 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี
พืน้ ที ่ดงั กล่าวเป็ นพืน้ ที ่ที่ผเู้ ช่ารายหนึ่งในโครงการมี สิทธิ ใช้เป็ นลานจอดรถ เนือ่ งจากการต่อรองทางการค้าในการทาสัญญาเช่า ทัง้ นี ้ ในการประเมิ นราคาทรัพย์สินจึ งไม่รวม
คานวณพืน้ ที ่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตรนี ้ แต่คานวณจากพืน้ ที ่เช่าตามสัญญา กล่าวคื อ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ
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เช่า ราคาซือ้ ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซือ้ เครื่ อ งมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและค่าทรั พย์ สินอื่น ที่
เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) นอกจากนี ้ สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.
3) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
อีกจานวน 100 ล้ านบาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจานวน 3,191 ล้ านบาทดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จาก
รายงานการประเมินมูลค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ รับจากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดสรุ ปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระในแต่ละ
โครงการที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดงบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สถานการณ์ สมมติ (Pro-forma) และข้ อมูลทางการเงิ นแสดงกาไรก่อนหักค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรั พย์ สิน
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย ไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อ พิจารณา และราคาที่ กองทรั สต์ WHART จะใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ม เติมครั ง้ นี ้
จะต้ องเป็ นไปตามจานวนเงินกู้ยืม และจานวนเงินจากเงินประกันการเช่าและการบริ การ ตามรายละเอียดที่จะ
กล่าวต่อไปในเรื่องที่ 1.3
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะแต่งตังบริ
้ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สิน
ซึง่ กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้
การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

WHA, ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ และ แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทตน ให้ เช่าและขายทรัพย์สิน (แล้ วแต่
กรณี) ดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART และได้ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ WHART แล้ ว

(2)

ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะเปิ ดเผยความเสี่ ย งดัง กล่า วไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์

(3)

ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึง
กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและ

(4)

การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในการแปลงสภาพ
กองทุนรวม WHAPF แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หรื อภายในระยะเวลาที่การยกเว้ น
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ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสาหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) มีรายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 4
อนึง่ หลังจากได้ มีการดาเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณา
เข้ าทารายการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยอาศัยมติที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในครัง้ นี ้ และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่จะมีขึ ้นในเวลา
ใกล้ เคียงกันนี ้ โดยจะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลังจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF

1.3

การกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์
WHART เพื่อการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และชาระหนีเ้ งินกู้ตามสัญญากู้ของกองทุนรวม
WHAPF ที่โอนให้ แก่ กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART ดาเนินการกู้ยืมเงิน
และให้ นาทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ ทรั พย์ สินหลักของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์
WHARTทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว
การกู้ยืมดังกล่าวอาจกู้จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อสถาบันการเงิน ซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี เงินกู้ดงั กล่าวจะมีจานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสันประมาณไม่
้
เกิน 4,061 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วยวงเงินกู้ระยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 3,300 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม วงเงินกู้ระยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 511 ล้ านบาท เพื่อชาระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทุน
รวม WHAPF ที่จะรับโอนมาจากกองทุนรวม WHAPF ตามสัญญากู้เดิมของกองทุนรวม WHAPF และวงเงินกู้
ระยะสันจ
้ านวนประมาณไม่เกิน 250 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ WHART จะต้ อง
คืนเงินประกันการเช่าและการบริ การที่นาไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ ภายใต้
สัญญากู้ยืมเงินเดิมที่กองทรัสต์ WHART ได้ เข้ าทา ภาระหนี ้เงินกู้ของกองทรัสต์ WHART จะมีจานวนไม่เกินร้ อย
ละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ WHART
การกู้ยืมเงินและให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จะเป็ นไปตามที่ผ้ กู ้ แู ละผู้ให้ ก้ ู
อาจตกลงร่ วมกันกาหนดในสัญญากู้ยืมเงิ น ผู้จัดการกองทรั สต์ ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ หรื อ
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เงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืม ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าวตามความเหมาะสม
ส่วนหลักประกันในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้ได้ แก่ (1) การจานองทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม WHAPF ที่กองทรัสต์
WHART จะได้ รับจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ การโอนสิทธิ
การเช่า เป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิ อย่า งมีเ งื่ อ นไขในกรมธรรม์ ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ูให้ ก้ ูเป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าที่
มีอายุมากกว่า 3 ปี (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อ กรมธรรม์ประกันภัย เป็ น
หลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ (5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผ้ กู ้ ู
และผู้ให้ ก้ ูอาจตกลงร่ วมกันกาหนดเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนด
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิ น อัตราดอกเบีย้
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อ ให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยมื เงินจะปรากฏตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ อาทิเช่น การกาหนดจานวนเงิ น
ประกันการเช่าและการบริ การที่แน่นอนที่จะนามาใช้ เป็ นเงินทุน การกาหนดโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะนา
เงินประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทรั สต์ WHART และผู้ถือหน่วยลงทุนที่กลายมาเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHARTเป็ นสาคัญ รายละเอียดของการนาเงินประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ น
เงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะปรากฏตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ
ทังนี
้ ้ สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรี เ มี่ ย ม โกรท กับ กับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง (บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกับ ทรั สตี ) มี ร ายละเอี ย ดปรากฏใน
เอกสารแนบ 5
อนึง่ หลังจากได้ มีการดาเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณา
เข้ าทารายการกู้ยืมเงิ น โดยอาศัยมติที่ได้ รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในครั ง้ นีแ้ ละที่ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ของกองทรัสต์ WHART ที่จะมีขึน้ ในเวลาใกล้ เคียงกันนี ้ โดยจะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีกหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์
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2

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น รวมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแปลงสภาพกองทุ น รวม
WHAPF และแผนการแปลงสภาพ
บริ ษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
WHAPF ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART โดย
แลกเปลี่ ย นกับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกใหม่ ข องกองทรั ส ต์ WHART เพื่ อ การแปลงสภาพกองทุน รวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม WHAPF
การชาระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF และวิธีการกระจายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน เมื่อ เลิก โครงการจัด การกองทุน รวม WHAPF ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF และแผนการแปลงสภาพ
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ไว้ ใน
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

3

การเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี และการแต่ งตัง้ ผู้ชาระบัญชี
เมื่อกองทุนรวม WHAPF โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ กองทรัสต์ WHART เพื่อการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF แล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ชาระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF จะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.1.

บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม WHAPF โดยแจ้ งการเลิกกองทุนรวม WHAPF ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม WHAPF ตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเลิกกองทุนรวม WHAPF เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

3.2.

ผู้ชาระบัญชีจะทาการชาระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิก
กองทุนรวม WHAPF เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้ อง

3.3.

ผู้ชาระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์ WHART ที่กองทุนรวม WHAPF ได้ มาจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กาหนดสิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ให้ แล้ วเสร็ จโดยไม่
ชักช้ า ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วย
ที่ใกล้ เคียงที่สดุ ผู้ชาระบัญชีจะนาหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าวไปจาหน่ายจ่ายโอนให้ แก่บริ ษัทในกลุม่
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บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และนาเงิ นที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรั สต์
ดังกล่าวไปชาระค่าชาระบัญชีของกองทุนรวม WHAPF หากมีเหลือจะโอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART
ต่อไป ในการแบ่งหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ผู้ชาระบัญชีจะจัดส่งเอกสารดังนี ้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
3.3.1

เอกสารที่แสดงถึงจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ

3.3.2

หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรื อเอกสารซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระ
ตรงตามสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.

3.4.

การเวนคืนใบหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) การจัดส่งใบทรัสต์ และการดาเนินการในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้
หน่วยลงทุนเป็ นหลักประกันการชาระหนี ้ (ถ้ ามี)

3.5.

ผู้ชาระบัญชีจะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.6.

ผู้จดั การกองทรัสต์จะยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่ออกใหม่เนื่องจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.7.

ผู้ชาระบัญชีจะยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม WHAPF ต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังจั
้ ดส่ง
รายงานผลการชาระบัญชีตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้ อง

ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดการเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี และการแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของ
กองทุนรวม WHAPF ไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

4

การแต่ งตัง้ ให้ บุคคลอื่นที่มิใช่ บริษัทจัดการเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังบริ
้ ษัท ดับบลิว เอชเอ เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่ได้ รับการแต่งตังภายใต้
้
สญ
ั ญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์สาหรับกองทรัสต์ WHART ระหว่างทรัสตี และผู้จดั การกองทรัสต์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
คงเป็ นบุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์สาหรับกองทรัสต์ WHART แทนบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม WHAPF
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลของผู้จัดการกองทรัสต์ ไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

33

5

การแต่ งตัง้ ให้ บุคคลอื่นที่มิใช่ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ เข้ าเป็ นทรัสตี
บริ ษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้ บริ ษัทจัดการ (คือ บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด) ซึง่ เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ WHART คงเป็ นทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แทน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม WHAPF
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลของทรัสตีไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะส่งถึงผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

6

การรับทราบข้ อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ในทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ WHART
เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่ออนุมตั ิให้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการฉบับปั จจุบนั ระหว่างกองทรัสต์ WHART และ WHA ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม
2557, วันที่ 29 ธันวาคม 2558 และวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ของผู้ให้ สญ
ั ญาเกี่ยวกับ
พื ้นที่เช่าส่วนหลังคา เพื่อให้ สทิ ธิแก่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ เช่าหลังคา เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ วในการ
ดาเนินการ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้ แจ้ งแก่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF เพื่อทราบ โดยรายละเอียดของการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการจะปรากฏตามจดหมาย
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ

ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน โดย
จะเสนอเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณา
1.

พิจารณาอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่
รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่
กองทรัสต์ WHART และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็ นหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART
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1.1. พิจารณาอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF แผนการแปลงสภาพ โดยการโอนทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ WHART เป็ น
หน่วยทรัสต์
1.2. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
1.3. พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และชาระหนี ้เงินกู้ตามสัญญากู้ของกองทุนรวม
WHAPF ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
2.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม
WHAPF และแผนการแปลงสภาพ

3.

พิจารณาอนุมตั ิการเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี และการแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี

4.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นที่มิใช่บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นที่มิใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เข้ าเป็ นทรัสตี

6.

พิจารณารั บทราบข้ อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการฉบับปั จจุบัน (บางฉบับ) ในทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ WHART

7.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ วาระที่ 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) ถึงวาระที่ 5 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งตามวาระที่ 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 นี ้ให้ ถือว่าวาระที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 ไปก่อนหน้ านันได้
้ ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนาเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณาต่อไป และหากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามวาระที่ 1 (ประกอบไป
ด้ วย วาระที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้
ที่ 1/2560 จะไม่มีการนาเสนอวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560
นอกจากนี ้ วาระที่ 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) ถึงวาระที่ 5 ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 นี ้กับ วาระที่ 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 2.1, 2,2 และ 2.3) ถึงวาระที่ 3 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ เป็ นวาระที่เกี่ยวกับการรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และ
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่ อนไขของกันและกัน
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ดังนัน้ หากเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ตามวาระที่ 2 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 2.1, 2.2 และ 2.3) ถึงวาระที่ 3 ของที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ WHART ครั ง้ ที่ 1/2560 ไม่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2560 ให้ ถือว่าวาระที่ 1 (ประกอบไปด้ วย วาระที่ 1.1, 1,2 และ 1.3) ถึงวาระที่ 5 ที่ได้ รับการ
อนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 ครัง้ นี ้จะถูกยกเลิกไป และหากวาระที่ 4 ในที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2560 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2560 ให้ ถือว่าวาระที่ 6 ที่ซึ่งเป็ นวาระแจ้ งให้ ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF ครัง้ ที่ 1/2560 ทราบจะถูกยกเลิกไป
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทจัดการขอแจ้ งให้ ทราบว่าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
และจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม WHAPF จึงจะเป็ นองค์ประชุม
อนึ่ง การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ลงมติดงั กล่าว หรื อที่เป็ นเจ้ าของ หรื อผู้ให้ สิทธิในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART ในเรื่ องที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
ข้ างต้ น เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในครัง้ นี ้ จะไม่
มีการรับซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและคัดค้ านการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดส่ง จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมเอกสารประกอบการพิ จารณาให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจึงกาหนดให้ วนั ที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้ า
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั ง้ ที่ 1/2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 14
มิถนุ ายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

37

เอกสารแนบ 1
สรุ ปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่ างของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์
และ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ ว
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ต า ม
กฎหมาย
สถานะของกอง
ผู้จัดตัง้ กอง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห าร
จัดการ

กองทุนรวม WHAPF
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทรั สต์ WHART
กฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

นิติบคุ คล
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ

ผู้ มี ช่ ื อเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
ผู้ มี ช่ ื อเป็ นคู่ สั ญ ญา
ในการลงทุน

กองทุนรวม WHAPF

กองทรัพย์สิน
ผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์
โดยได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART

กองทุนรวม WHAPF

ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก า ร ล้ ม ล ะ ล า ย
ล้ มละลายได้ เพราะเป็ นนิตบิ คุ คล
เนื่องจากการ
จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ
ระบุเฉพาะเจาะจง
ประเภทการลงทุน
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
อายุโครงการ
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทัว่ ไป ทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่ง
โครงการ
กองทุนรวม WHAPF ได้ นาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
โดยกองทุนรวม WHAPF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง
โอน และ/หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่กองทุนรวม WHAPF ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจน
ทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดาเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดย

ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดการตามที่ได้ รับมอบหมายได้
ทรัสตีของกองทรัสต์ WHART
ล้ มละลายไม่ได้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยทรัสต์
ระบุเฉพาะเจาะจง
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
ไม่กาหนดอายุโครงการ
เพื่ อ การระดมเงิ น จากนั ก ลงทุน ทั่ ว ไป ทั ง้ ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง และ/
หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า ช่ว ง อสังหาริ มทรั พ ย์ และจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่า ช่ว ง โอน และ/หรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึง
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14.

รายการ

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวม WHAPF
รับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรือดาเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรื อดาเนินการอื่นใดที่
เกี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และเพื่ อ มุ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวม WHAPF และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
กองทุน รวม WHAPF มุ่ง ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ และ/หรื อ ลงทุน ใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สิน
ของกองทุน รวม WHAPF ทัง้ นี ้ กองทุน รวม WHAPF ได้ ลงทุน ใน 1) ทรั พย์ สิน ที่ กองทุนรวม
WHAPF ลงทุนครัง้ แรก 2) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่หนึ่ง 3)
ทรัพย์สินที่กองทุนรวม WHAPF ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สอง และ 4)ทรัพย์สินที่กองทุนรวม WHAPF
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สาม

กองทรั สต์ WHART
ดาเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อ
ดาเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรื อดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น
และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ใดตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น ใดที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรั ส ต์ WHART มุ่งลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ ก่อให้ เกิ ด รายได้ และ/หรื อลงทุน ใน
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ ในการบริ หาร
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนใน 1) ทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุนครัง้ แรก 2) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง และ 3) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่
สอง และ กองทรั ส ต์ WHART จะรั บ โอนทรั พย์ สิน และภาระทัง้ หมดของกองทุน รวม
WHAPF ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประกอบกิจการ เพื่อ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลง
สภาพ โดยเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง ในที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูก สร้ าง เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ อ งมือ และอุป กรณ์ และงานระบบต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกับ
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ซึ่ง บริ ษัท
ในกลุ่มบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และ/
หรื อสิทธิ ครอบครอง ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักอื่นเพิ่มเติมในอนาคต
2. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้ อม
(1) การลงทุนในทรั พย์สินหลักของกองทรัสต์ WHART โดยทางอ้ อมต้ องเป็ นการลงทุน
ผ่านการถือหุ้นที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ WHART ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่
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รายการ

กองทุนรวม WHAPF

ก า ร จั ด ห า ผ ล กองทุนรวมได้ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ประเภท
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก อาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงาน รวมทังทรั
้ พย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน เครื่ องมือ
ทรัพย์ สิน
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและ/หรื ออาคารโรงงาน และสัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าและผู้
ให้ บริการแก่ผ้ เู ช่า

นโยบายการกู้ยืมเงิน

กองทรั สต์ WHART
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริษัทนัน้
(2) กองทรัสต์ WHART อาจให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี ้ หรื อ
การเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัทดังกล่าว
กู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย
กองทรัสต์มีนโยบายในการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักโดยนาพื ้นที่ของ
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า

ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ได้ เข้ าทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่ และจะเข้ าทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่สาหรับทรัพย์สินที่
จะรั บโอนมาจากกองทรั สต์ WHART และที่จะลงทุน เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ กับผู้เช่า
โดยตรง ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญา
คล้ ายคลึงกันสาหรับผู้เช่าทุกราย
กองทุนรวม WHAPF อาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรือไม่ก็ตาม และ กองทรัสต์ WHART อาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และ
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
0.

เป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

2.

ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิ
การเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้ วซึง่ เป็ นของกองทุนรวมหรื อที่
กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่
เป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (0)(ก) หรื อ
เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้ วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม

1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
(ข) กู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART
(ค) กู้ยื ม เงิ น เพื่ อ น ามาใช้ เ พื่ อ การดูแ ล ซ่อ มบ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองท รั ส ต์ WHART ได้ แ ก่ อ สั ง ห า ริ มท รั พย์ ข องกองท รั ส ต์ WHART ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดี และพร้ อมนาไป
จัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ า ที่
เปลี่ยนแปลงไป
(ง) กู้ยื ม เงิ น เพื่ อ ต่อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ซึ่ง เป็ นของ
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รายการ

กองทุนรวม WHAPF
(0)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่า
ด้ วย และ
3.

4.

จานวนเงินที่ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และใน
กรณีที่ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้
ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อย
กว่าร้ อยละ 01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการกู้ยืมเงินได้ ต่อเมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
โดยการประชุมที่มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติ ที่ ท าขึ น้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยหากเป็ นการขอมติ เ พื่ อ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ
ดาเนินการตาม (0)(ค) ห้ ามมิให้ บริษัทจัดการนับจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
รวมในมติดงั กล่าว

กองทรั สต์ WHART
กองทรัสต์ WHART หรื อที่กองทรัสต์ WHART มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความ
ต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
(จ) กู้ยืมเงินเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์ WHART
(ฉ) เหตุจาเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การกองทรั สต์ WHART เห็นสมควร เพื่อบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ WHART และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. สัด ส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรั ส ต์ WHART ต้ องไม่เกิ นอัต ราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
(ก) ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทรั สต์ WHART (ในกรณีที่ต่อมา
ภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิด
จากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้
แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART)
(ข) ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART ในกรณีที่กองทรัส ต์
WHART มีอัน ดับ ความน่ า เชื่ อถื ออยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้ (Investment
Grade) ซึง่ เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันกู้ยืมเงิน (ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว
แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วน
การกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART)
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รายการ

กองทุนรวม WHAPF

นโยบายการจ่ ายเงิน โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง้
ปั นผลของกองทุ น
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผล
ร ว ม WHAPF แ ล ะ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่หกั กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จาก
ประโยชน์ ต อบแทน
การประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์
อสังหาริมทรัพย์ รวมทังปรั
้ บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
WHART
ก.ล.ต.กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั น
ผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
ทังนี
้ ้ในการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่ทาให้ เกิดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้น
บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั
สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ มีประกาศจ่ายเงินปั นผลแล้ ว และไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามวันที่ได้ แจ้ งไว้ โดยกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผลให้ กับ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ได้ ป ระกาศกาหนดอัน เนื่ อ งมาจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทเอง บริ ษัทจะชาระดอกเบีย้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบ
กาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริษัทจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วย
เงือ่ นไขเพิ่มเติ ม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมี
มูลค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จา่ ยเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และ
ให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสิ ้นปี บัญชีสาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัท

กองทรั สต์ WHART
การกู้ยืมเงิน ให้ หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรื อเข้ าทาสัญญา ไม่
ว่าในรูปแบบใด ที่มีความมุ่งหมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะ
เป็ นการกู้ยืมเงิน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
1. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
91 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ นั น้ แบ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต อบแทนส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี (Year-End
Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แต่ละไตรมาส ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรั สต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจจ่าย
ผลประโยชน์ ต อบแทนเกิน กว่า 4 ครั ง้ ต่อรอบปี บัญ ชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิ ม (โดยจะเริ่ มจ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแ รกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกาไรเพียงพอที่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลา
บัญชีดงั กล่าว)

2.
3.

อนึ่ง กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ้ให้ หมายถึงกาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ ซึ่งสามารถหักการชาระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอื่นที่ถึง
กาหนดชาระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)
ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบ
แทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
 ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) : ผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี ( Year-End
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รายการ

กองทุนรวม WHAPF
จัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกาหนด สัง่ การ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้



กองทรั สต์ WHART
Distribution) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (31) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
กาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ล ะไตรมาส (Interim Distribution) :
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จะจ่า ยประโยชน์ ต อบแทนระหว่า งกาลในแต่ล ะไตรมาส
(Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ ตอบแทน โดยจะจ่าย
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น สามสิ บ (31) วัน นั บ แต่ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

เงือ่ นไขเพิ่มเติ ม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จดุ หนึ่งศูนย์ (1.01) บาท
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ จ่า ยประโยชน์ ต อบแทนในครั ง้ นัน้ และให้ ส ะสม
ประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวด
ถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ เว้ นแต่กรณีที่ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใด
ที่มีอานาจตามกฏหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
18.

โครงสร้ างเงินทุน

อัต ราส่วนหนี ส้ ินต่อสิน ทรั พย์ สุทธิ ข องกองทุน รวม WHAPF ประมาณร้ อยละ 6 ของมูล ค่า
สินทรัพย์สทุ ธิ (ข้ อมูลตามงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 30 กรกฎาคม 2559)

อัต ราส่ว นหนี ส้ ิน ต่อสินทรั พย์รวมของกองทรั ส ต์ WHART ประมาณร้ อยละ 28 ของมูล ค่า
ทรัพย์สินรวม (ข้ อมูลตามงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

เอกสารแนบ 1

ลาดับ
19.
19.1
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
19.2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รายการ

กองทุนรวม WHAPF

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซือ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
- การเสนอขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก หรือในการเพิ่มทุน
ไม่มี
- การขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ตามที่จา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด โดยปั จจุบนั
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด โดยปั จจุบนั
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งจานาหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียน
ตามอัตราที่ผ้ จู ดั การกองทุน และ/หรือ นายทะเบียนกาหนด
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ขอให้ ผ้ จู ดั การกองทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ตามอัตราที่ผ้ จู ดั การกองทุน และ/หรือ นายทะเบียนกาหนด
นายทะเบียนดาเนินการให้ เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของผู้จดั การกองทุน / ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือทรัสตี
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม WHAPF
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนหรื อการวางแผน
ตามที่จา่ ยจริง
ทางการเงินเพื่อการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที่รับประกัน
การจัดจาหน่าย

กองทรั สต์ WHART

ไม่มี
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ กาหนด
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ตามอัตราที่ผ้ ใู ห้ บริการกาหนด

ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
WHART
ตามที่จา่ ยจริงเป็ นรายครัง้ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 2.50 ของ
มูลค่าที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ตามที่จา่ ยจริงเป็ นรายครัง้ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

เอกสารแนบ 1
ลาดับ
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)

รายการ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์

กองทุนรวม WHAPF
กองทรั สต์ WHART
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ทาการเสนอขาย
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ทาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวม WHAPF
หน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ WHART
ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ไม่เกิน 11,000.00 บาท ต่อครัง้ ต่อกรรมการ หรือในจานวน
ไม่มี
อื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และค่าเว็บไซต์
ไม่เกิน 9 ล้ านบาทตลอดอายุโครงการ ยกเว้ นในกรณีที่มี ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 3.00 ของมูลค่าที่ทาการเสนอขาย
การเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าใช้ จา่ ยในการ
หน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ WHART
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เฉพาะช่วงที่มีการเพิ่มทุนไม่เกิน 3
ล้ านบาท
ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
้
น WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้สอบบัญชี
ตามอัตราที่กาหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
ตามที่จา่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริการอื่น ๆ รวมทังที
้ ่ปรึกษาอื่น ๆ
ตามอัตราที่กาหนดโดยบริษัทจัดการหรืออัตราที่บริษัท
ตามอัตราที่กาหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
จัดการร่วมกาหนดกับบุคคลดังกล่าว
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน ตามอัตราที่กาหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ WHART
ภาษี ค่า ธรรมเนี ยม ค่า อากรแสตมป์ และค่านายหน้ า ที่เกี่ ยวกับ การซือ้ ขายหลักทรั พย์ ห รื อ
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
อสังหาริมทรัพย์
ค่าเบี ้ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี ้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม WHAPF หรื อ
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
กองทรัสต์ WHART
ค่า ธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์ สิน เป็ นกองทุน รวม WHAPF หรื อกองทรั ส ต์
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
WHART ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการดาเนินการ
ดังกล่าว
ค่า ธรรมเนี ยมรายปี และค่า ใช้ จ่า ยในการด ารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์ จ ดทะเบีย นในตลาด
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่า ใช้ จ่า ยในการจัด ท าเอกสารต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กองทุน รวม WHAPF หรื อ กองทรั ส ต์
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
WHART และค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

เอกสารแนบ 1
ลาดับ
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

รายการ
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทา พิมพ์ และออกใบหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์
ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม WHAPF
หรื อกองทรัสต์ WHART ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่าง ๆ สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อ
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อการจัดหา ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART เช่น ค่าใช้ จ่า ยในการจาหน่าย หรื อโอนสิท ธิ
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าว
ได้ รับความเสียหาย
ค่าชดเชยความเสียหายที่ เกิ ดขึน้ จริ งแก่ผ้ ูเช่าทรัพย์สินจากกองทุน รวม WHAPF กองทรัส ต์
WHART และ/หรือผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรือหมดอายุ

กองทุนรวม WHAPF
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามที่จา่ ยจริง
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดี (ถ้ ามี)
ค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ก่อขึ ้นโดยชอบโดยผู้จดั การกองทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี ตามหน้ าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อ
ได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART โดย
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี

ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

เอกสารแนบ 1
ลาดับ
(30)

(31)

(32)

(33)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

รายการ
ค่าใช้ จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินในกรณีที่มีการลดทุน และ/หรื อจ่ายเงินปั นผลหรื อประโยชน์ตอบ
แทน และ/หรือค่าใช้ จา่ ยในการคานวณกระทบยอดการจ่ายเงินปั นผลหรือประโยชน์ตอบแทน
ค่าใช้ จา่ ยในการบอกกล่าว และ/หรือติดตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ เกี่ยวกับเรื่อง
การรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์ตอบแทน และ/หรื อการคืนทุนของกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART เช่น ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนนิติ กรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้ น
ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือทรัสตีในระหว่างการชาระบัญชีของกองทุน
รวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเลิกกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART
หรือการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทุนหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัสตีต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้ จ่าย
ในการจัดทารายงาน หรือบทวิจยั
ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้ าง ต่อเติม และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่
ผู้จดั การกองทุนหรือผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ดาเนินการ)
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ และการจัดทา จัดพิมพ์ ค่าแปล และ
ค่าจัดส่ง หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ที่ต้องจัดทาขึน้
ให้ เป็ นไปตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์

กองทุนรวม WHAPF
ตามที่จา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามที่จา่ ยจริง

ไม่มี

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

เอกสารแนบ 1
ลาดับ
(39)

(40)

(41)

(42)

(43)
(44)

รายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรื อ แบบ
แสดงรายการข้ อมูลที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าที่ปรึกษาในการดาเนินการ
ดังกล่าว
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชาระหนี ้
ใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาลเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อหน่ว ยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัส ต์ หรื อทรัส ตี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART
ค่า ใช้ จ่า ยทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การด าเนิน งานของกองทุน รวม WHAPF หรื อกองทรั ส ต์
WHART และการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART รวมถึง
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดีทางศาล เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดี ค่าใช้ จา่ ยในการยึดทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น
ค่าทีปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART
การให้ คาแนะนาทางกฎหมายแก่กองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ในกรณีต่าง ๆ
การจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ การจัดเตรี ยม
เอกสารเผยแพร่ ข่าวของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การจัดเตรี ยม
แก้ ไข เพิ่มเติมเอกสารและสัญญาต่าง ๆ รวมถึง สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
กองทรัสต์ เป็ นต้ น
ค่าจดทะเบียนจานอง ค่าจดทะเบียนปลอดจานอง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่าง ๆ กับ
สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อทรัสตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ ูจดั การกองทุนหรื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จัดการ
กองทุนหรื อผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรื อ
เมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต.

กองทุนรวม WHAPF
ตามที่จา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

เอกสารแนบ 1
ลาดับ
(45)

(46)

(47)

รายการ
ค่า สิ น ไหมทดแทนแก่ บุค คลภายนอกส าหรั บ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ อัน เนื่ อ งมาจากการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART ในส่วนที่เกินจากค่าสินไหม
ทดแทนที่กองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ค่าภาษี ค่าเบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม WHAPF หรื อกองทรัสต์ WHART การดาเนินงานของกองทุนรวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART รวมตลอดจนการบริหารทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก
ค่า ใช้ จ่า ยและค่า ที่ป รึ กษาในการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในของผู้จัด การกองทุน หรื อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้เช่า

กองทุนรวม WHAPF
ตามที่จา่ ยจริง

กองทรั สต์ WHART
ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

เอกสารแนบ 2
แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชาระบัญชี การลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ
และกาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการแต่ ละขัน้ ตอน (Conversion Timeline)
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF และการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ผู้จดั การกองทรัสต์จะยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม WHAPF เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ทังนี
้ ้ ตามประกาศที่ ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยสานักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาคาขออนุญาตให้ แล้ วเสร็ จภายใน 165 วันนับแต่วนั ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้ องครบถ้ วน และภายหลังจากผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพแล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ชาระบัญชี จะดาเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการ
แปลงสภาพ และลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการและกาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการแต่ละขันตอนหลั
้
งจากได้ รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. (โดยเป็ นระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คาดการณ์ไว้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสานักงาน
ก.ล.ต.) ดังนี ้

ลาดับ
1)

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการ
และ การชาระบัญชี
ผู้จดั การกองทรัสต์จะยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแปลงสภาพ จะมีผลใช้ บงั คับเมื่อพ้ น
แปลงสภาพต่อสานักงาน ก.ล.ต. และนาเอกสารนันเข้
้ าสูร่ ะบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับแบบแสดงรายการข้ อมูลที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ครัง้ หลังสุด
โดยผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แปลงสภาพ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อให้ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ าง
หนัง สื อ ชี ช้ วนมี ผ ลใช้ บัง คับ วัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. อนุ ญ าตให้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

เอกสารแนบ 2

ลาดับ
2)

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการ
และ การชาระบัญชี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนดสิทธิ
หน่ว ยลงทุนเพื่อ กาหนดสิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุน รวม ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
WHAPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART (Book Closing for Swap)

3)

บริ ษัทจัดการจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื ้อขาย ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนด
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF (ขอ SP)
สิทธิในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

4)

ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจะหยุด พัก การซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน ของ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม WHAPF (ขึ ้น SP)
กองทุนรวม WHAPF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5)

บริ ษั ท จั ด การจะรวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามมาตรา 225 ของ หลังจากวันที่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนอย่าง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ด น้ อย 14 วัน
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing for Swap)
โดยผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นประมาณ
เดือนธันวาคม 2560

6)

ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าจะดาเนินการแปลงสภาพประมาณกลางเดือน
ด้ วยการก่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม WHAPF ให้ แก่ทรัสตี
ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2

เอกสารแนบ 2

ลาดับ
7)

8)

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
กาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการ
และ การชาระบัญชี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม WHAPF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ล ก่ อ นการเลิ ก กองทุน รวม WHAPF
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ก.ล.ต.

ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพให้ แก่
กองทุนรวม WHAPF โดยบริ ษัทจัดการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ WHART

-

ทังนี
้ ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการแปลงสภาพให้
แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผลการอนุญาตให้
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
9)

บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม WHAPF

10)

ผู้ชาระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF
ที่มี ชื่อ ปรากฏในทะเบี ยนผู้ถื อ หน่วยลงทุน ณ วัน ที่ก าหนดสิทธิ ใ นการ

ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มีการ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม WHAPF ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ (ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าจะดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
WHART
โดยไม่ชกั ช้ า

เอกสารแนบ 2 หน้ า 3

เอกสารแนบ 2

ลาดับ

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม
และ การชาระบัญชี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู้ชาระบัญชีจะจัดส่งเอกสารดังนี ้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

กาหนดเวลาโดยประมาณของการดาเนินการ

(1) เอกสารที่แสดงถึงจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ
(2) หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรื อเอกสาร
ซึ่ ง มี ข้ อ มูล ที่ มี ส าระตรงตามสรุ ป ข้ อ มูล ส าคัญ ของกองทรั ส ต์ ( Fact
Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
11)

ผู้ชาระบัญชี และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม WHAPF จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย (Delist)

-

12)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ หน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
กองทรั สต์ WHART เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย

-

13)

ผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการชาระบัญชีที่นอกเหนือจากข้ อ 11) ให้ แล้ วเสร็ จ

14)

ผู้ชาระบัญชีจะยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงาน และ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีแล้ วเสร็ จ
ผลการชาระบัญชีตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.

ภายใน 90 วันนับแต่วนั เลิกกองทุนรวม WHAPF เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร

หมายเหตุ เป็ นระยะเวลาประมาณที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คาดการณ์ไว้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการแปลงสภาพ
ของสานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการปรับเปลีย่ นเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

เอกสารแนบ 2 หน้ า 4

เอกสารแนบ 2
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากกลุม่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ภายหลังจากวันที่กองทรัสต์ WHART รับโอน
ทรัพย์สนิ มาจากกองทุนรวม WHAPF ซึง่ ไม่วา่ การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะเกิดขึ ้นพร้ อมกันในวันเดียวกันหรื อภายหลังการแปลงสภาพก็ตาม จะไม่สง่ ผลกระทบต่อ แผนการ
ดาเนินการและขันตอนต่
้
าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็ นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1)
ถึง 15) นี ้ เนื่องจากเป็ นลงทุนจากการใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยไม่มีการออกหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

เอกสารแนบ 2 หน้ า 5

เอกสารแนบ 3

ผลกระทบที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนจะได้ รับจากการแปลงสภาพ
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART เดิม
ดังนี ้
1.

ภาษี
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกลายมาเป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ มีภาษี เกี่ยวกับการถือหน่วยทรัสต์ต่างไปจากภาษี เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุน และกองทรัสต์
WHART มีภาระภาษี ตา่ งจากกองทุนรวม WHAPF โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

ภาระภาษีของกองทุนรวม WHAPF และกองทรัสต์ WHART

ภาระภาษี/
ประเภทภาษี
ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล (CIT)
ภาษี มูลค่าเพิ่ ม (VAT)

ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ (SBT)

อากรแสตมป์ (SD)

หมายเหตุ:

/1

ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรั พย์
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม
ประมวลรัษฎากร
ประมวลรัษฎากร
ได้รบั ยกเว้นตาม พระราชกฤษฎีกา
เสียภาษี
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษี มูลค่ าเพิ่ ม
(ฉบับ ที ่ 239) มาตรา 3(9) และ
มาตรา 4(7) /1
ได้รบั ยกเว้นตาม พระราชกฤษฎีกา
เสียภาษี
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้วยการกาหนดกิ จ การที ่ได้รับ
ยกเว้น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ (ฉบับ ที ่
240) มาตรา 3(10) /1
ได้รบั ยกเว้นตาม พระราชกฤษฎีกา
เสียภาษี
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่
10) มาตรา 6 (28) /1
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์

สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี สิน้ สุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 609) และ (ฉบับที่ 610) หลังจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองทุน
รวม WHAPF ยังคงไม่เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เนื่องจากไม่ใช่หน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากร

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

เอกสารแนบ 3

1.2

ภาษีเกี่ยวกับการการถือหน่ วยลงทุนและการถือหน่ วยทรัสต์
 ภาระภาษี จากเงินปั นผล/ประโยชน์ตอบแทน10
ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
อัตราภาษีของ
อัตราภาษีของส่ วนแบ่ งของกาไร
ประโยชน์ ตอบแทน
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
ู ิลาเนาในไทย
ู ิลาเนาในไทย
 มีภม
 มีภม
: หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอมให้ หกั ภาษี
: ต้ อ งเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ ายในอัต ราร้ อยละ
เงิ น ได้ ณ ที่ จ่ าย ต้ องน าเงิ น ปั น ผลมารวม
10 และผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเลือกที่จะนา
คานวณเสียภาษี เงินได้ ณ สิ ้นปี
เงินปั นผลมารวมคานวณเสียภาษี เงินได้ ณ
: หากผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมให้ หกั ภาษี เงิน
สิ ้นปี
ได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ไม่ต้ อ งน าเงิ นปั น ผลมารวมค านวณ
เสียภาษี เงินได้ ณ สิ ้นปี
ู ิลาเนาในต่างประเทศ
ู ิลาเนาในต่างประเทศ
 มีภม
 มีภม
: ไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย แต่ผ้ ถู ือหน่วย
: ต้ อ งเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ ายในอัต ราร้ อยละ
ลงทุนต้ องนามารวมคานวณเสียภาษี เงินได้
10 หรื อตามอัต ราที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี
ณ สิ ้นปี
ซ้ อน และผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ เลือกที่จะ
นาเงินปั นผลมารวมคานวณเสียภาษี เงินได้
ณ สิ ้นปี
นิติบุคคล
นิติบุคคล
 ไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์  ไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย)
แห่งประเทศไทย)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ทงจ
ั ้ านวน (หากถือ
: ไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังได้ รับส่วน
10 แต่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ องน าไป รวม
แบ่งกาไร) โดยไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย
คานวณกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี เงินได้ ณ สิ ้น
ปี
 ไทย (บริ ษัทจากัด)
 ไทย (บริ ษัทจากัด)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จานวนกึ่งหนึ่ง (หาก
: ไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
ถือหน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังได้ รับ
10 แต่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ องน าไปรวม
ส่วนแบ่งกาไร) โดยไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่
คานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ ณ สิ ้น
จ่าย
ปี
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
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เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

เอกสารแนบ 3
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
อัตราภาษีของส่ วนแบ่ งของกาไร


ต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ไม่ต้องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย

ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
อัตราภาษีของ
ประโยชน์ ตอบแทน
 ต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ต้ องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่ายอัตราร้ อยละ 10
หรื อตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าเงินปั นผลจากการถือหน่วยลงทุนของบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาเนาใน
ต่า งประเทศ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย บริ ษั ท จ ากัด และนิ ติ บุค คล
ต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่ถ้าบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยทรัสต์จะต้ องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย สาหรับบุคคลธรรมดาที่มีภมู ิลาเนาในไทยมีภาระภาษี เงินปั น
ผลจากหน่วยลงทุนและประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์เหมือนกัน
 ภาระภาษี จากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (Capital Gain)11
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
อัตราภาษีจากส่ วนเกินมูลค่ าหน่ วยลงทุน
อัตราภาษีจากส่ วนเกินมูลค่ าหน่ วยทรั สต์
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
ู ิลาเนาในไทย
ู ิลาเนาในไทย
 มีภม
 มีภม
: ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษี
: ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษี
เงิ นได้
เงิ น ได้ หากขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ หง
ประเทศไทย
ู ิลาเนาในต่างประเทศ
ู ิลาเนาในต่างประเทศ
 มีภม
 มีภม
: ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษี
: ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษี
เงิ นได้
เงิ นได้ หากขายในตลท.
นิติบุคคล
นิติบุคคล
 ไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ไทย (บริ ษัทจดทะเบียนในตลท.)
แห่งประเทศไทย)
: ไม่ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายแต่ต้องนาไป
รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
: ไม่ตอ้ งเสียภาษี หกั ณ ทีจ่ ่ายแต่ตอ้ งนาไป
รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
 ไทย (บริ ษัทจากัด)
 ไทย (บริ ษัทจากัด)
: ไม่ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายแต่ต้องนาไป
: ไม่ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายแต่ต้องนาไป
รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
 ต่างประเทศ
 ต่างประเทศ
(ประกอบกิจการในไทย)
(ประกอบกิจการในไทย)
: ไม่ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายแต่ต้องนาไป
: ไม่ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายแต่ต้องนาไป
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เอกสารแนบ 3 หน้ า 3

เอกสารแนบ 3
รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
 ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ไม่ตอ้ งเสียภาษี หกั ณ ทีจ่ ่าย

รวมคานวณกาไรสุทธิ เพือ่ เสียภาษี เงิ นได้
 ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ต้องเสี ยภาษี หกั ณ ที ่จ่ายอัตราร้ อยละ 15
หรื อตามอัตราทีร่ ะบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน

ภาระภาษี จากส่วนเกินมูลค่าของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ไม่ตา่ งกัน เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย

2.

ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซือ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยทรั สต์ และ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม WHAPF หรือกองทรัสต์ WHART
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายไว้ ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่
จะส่งถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

3.

การลดลงของสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุน WHAPF
กองทุนรวม WHAPF จะได้ รับหน่วยทรัสต์ WHART ที่ออกและเสนอขายเพื่อแลกเปลีย่ นกับการโอนทรัพย์สนิ และ
ภาระของกองทุนรวมให้ กบั กองทรัสต์ WHART โดยหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับดังกล่าวกาหนดจากอัตราการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF กลายเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ภายหลังการเข้ าทารายการ โดยจานวนหน่วยทรัสต์กองทุนรวม WHAPF ที่จะได้ รับจากการออกและเสนอขายมี
จานวน 991,835,172 หน่วย เมื่อรวมกับจานวนหน่วยทรั สต์ ในปั จจุบัน ของกองทรั สต์ WHART จานวน
972,142,000 หน่วย จะทาให้ มีจานวนหน่วยทรัสต์รวมทังสิ
้ ้น 1,963,977,172 หน่วย คิดเป็ นผลกระทบสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) ประมาณร้ อยละ 49.50 ทังนี
้ ้ การออกหน่วยดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ไม่ได้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ร่วมด้ วย หรื ออาจถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ในจานวนที่ทาให้ อตั ราส่วนการถือหน่วยลงทุน (หน่วยทรัสต์ภายหลังการเข้ าทารายการ) มีอตั ราส่วน
ต่าลง

4.

ผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ WHART ในเรื่องมูลค่ าทรัพย์ สินและภาระที่จะรั บโอนมา
จากกองทุนรวม WHAPF
การเข้ าทารายการนี ้อาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีในงบดุลของกองทรัสต์ WHART ซึง่ กองทรัสต์ WHART
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และเมื่อได้ ทราบผลที่แน่ชดั แล้ วจะระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่จะได้ จดั ส่งเพื่อพิจารณาต่อไป
เอกสารแนบ 3 หน้ า 4

เอกสารแนบ 4

สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ )
1. การลงทุนในทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
1.1. วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์ได้ ดาเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่เ พื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพกองทุน รวม WHAPF แล้ ว เสร็ จ และ
คู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ
การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ เพิ่มเติมของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

1.2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: 0) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("WHA") และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับ WHA
2) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ ้ง”)
3) บริ ษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด (“แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์”)
4) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จากัด (“WHA Infonite”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่ WHA ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 89.99 และ
5) บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด (“Genesis”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
WHA ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 33.33
รวมเรี ยกว่า (“WHA Group”) ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติม โดยดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง และ แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์
เป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA
WHA มีความสัมพันธ์ กับกองทรั สต์โดยเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
เรี ยล เอสเตท แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ รวมถึงเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์

1.3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

: WHA มีส่วนได้ เ สียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรั สต์
เป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม และเป็ นผู้ที่ ก องทรั ส ต์
ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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1.4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ โดยการรับโอน
กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าในที่ดิน กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าในสิ่งปลูกสร้ าง
อาคารคลังสินค้ า อาคารโรงงาน ห้ อ งเย็น และสานักงาน และกรรมสิทธิ์ ใ น
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ องของ
(0) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19)
(อาคาร C และอาคาร M)
(3) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) และ
(4) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
จาก WHA Group มี มูล ค่ า รวมไม่ เ กิ น 3,090,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวม
ตลอดจนค่า ธรรมเนีย มและค่า ใช้ จ่า ยอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อง) นอกจากนี ้ สาหรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์
WHART จะมี สิ ท ธิ ต่ อ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น อี ก 30 ปี ซึ่ ง มี ค่ า เช่ า ส าหรั บ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 100 ล้ านบาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญา
เช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่จะลงทุนดังกล่าวได้ รวมรายการที่เกี่ยวโยงกับ WHA Group ที่
เป็ นส่วนประกอบของมูลค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว ดังต่อไปนี ้
1) WHA เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จะจานองสิง่ ปลูกสร้ าง และที่ดินพร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ างในโครงการดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART
2) เนื่องจากอาคาร D1, D2 และ E ในโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิต ร กม. 3) มีร ะบบดับเพลิง ที่เชื่ อมต่อกับเครื่ อ งปั๊ มน า้
ดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่ง WHA เป็ นเจ้ าของ และ มิได้ โอนให้ แก่กองทรัสต์
WHART ดังนัน้ ในเวลาที่ กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA ยังคงเชื่อมต่อเครื่ องปั๊ มน ้าดับเพลิง (Fire Pump) กับระบบดับเพลิง
ใน อาคาร D1, D2 และ E ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
3) กองทรัสต์จะได้ รับรายได้ คา่ เช่าและบริ การ และเงินประกันการเช่าและการ
บริ การจาก WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ WHA จะชาระเงินค่าเช่า
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ ในส่วนพื ้นที่เช่าอาคาร
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คลังสินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคาที่ไม่มีผ้ เู ช่า รวมถึงชาระค่าน ้า ค่า
ไฟ ค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ตาม
เงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทาการ
4) กองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่เพื่อเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าพืน้ ที่อาคาร D0 ของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กับ WHA Infonite ซึ่งคาดว่า WHA
Infonite จะเข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ กับ WHA ก่อนที่กองทรัสต์จะ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ กองทรั สต์จะเข้ าทา
สัญญาโอนสิทธิ และหน้ าที่จะภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลง
สภาพ
5) กองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่เพื่อเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ ในฐานะผู้ให้ เช่าพื ้นที่อาคาร C ของโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 09) (อาคาร C และอาคาร M) กับ
Genesis ซึง่ คาดว่า Genesis จะเข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ กับ WHA
ก่อนที่ก องทรั สต์ จะเข้ า ลงทุน ในทรั พย์ สิน เพิ่ม เติ มภายหลัง การแปลงสภาพ
กองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้ าที่ให้ แก่ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการแปลงสภาพ
นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์ จ ะด าเนิ น การแต่ ง ตั ง้ WHA
ให้ เป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ
1.5. รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม

: (5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ตั้งอยู่
ที่ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) สิ ท ธิ ก ารเช่ า บางส่ ว นในที่ ดิ น รวม 2 โฉนด (โฉนดที่ ดิ น เลขที่
106329 และ 140154) โดยมีเนือ้ ที่เช่าประมาณ 50 ไร่ 46.25
ตารางวา12 จาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้
วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ
พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการ
เช่าอีก 30 ปี
(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) จานวน 5 หลัง
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ที่ดินแปลงนี ้อยูร่ ะหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดิน

เอกสารแนบ 4 หน้ า 3

เอกสารแนบ 4

ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร13 พื ้นที่
เช่าหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร14 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART
ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่
ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ค) กรรมสิ ท ธิ์ ในเครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบ ในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เกี ่ ย วเนื ่ อ ง และจ าเป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ ข องที ่ ดิ น และอาคารคลัง สิ น ค้า และสานัก งานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิ จิตร กม. 3)
(6) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา–ตราด กม. 91)
ตั้งอยู่ที่ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ค) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) จานวน 2 หลัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ
14,099.56 ตารางเมตร
(ง) กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C
และอาคาร M)
(7) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) ตั้งอยู่ที่ตาบลลาลูกกา
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน มีขนาดพื ้นที่เช่าอาคารประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพื ้นที่
ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณ 47,221.00 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนื่องจากการต่อรองทางการค้ าในการทาสัญญาเช่า นอกจากนี ้ พื ้นที่เช่าในบาง
อาคารมีการตกลงในเงื่ อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทาให้ เกิ ดความแตกต่างระหว่างพื ้นที่เช่าอาคารและพื ้นที่ เช่าตามสัญญ า ทัง้ นี ก้ ารประเมินราคา
ทรัพย์สินคานวณจากพื ้นที่เช่าตามสัญญา กล่าวคือ 47,221.00 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ)
14
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน มีขนาดพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2 ,341.11 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี
พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ารายหนึ่งในโครงการมีสิทธิใช้ เป็ นลานจอดรถ เนื่องจากการต่อรองทางการค้ าในการทาสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
คานวณพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,341.11 ตารางเมตรนี ้
13
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(ง)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1346) เนื ้อที่ดิน 12
ไร่ 2 งาน 50.50 ตารางวา15

(จ)

กรรมสิท ธิ์ ใ นอาคารโรงงาน ห้ องเย็ น และส านักงานโครงการ
WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถ
ประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร

(ฉ)

กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดิ น และอาคาร เครื่ องมื อ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคารคลัง สิน ค้ า และส านัก งานของ
โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา)

(8) โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง) ตั้ งอยู่ในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(ง)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 34269, 39798) เนื ้อ
ที่ดินตามโฉนด 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา16

(จ)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารโรงงานและส านัก งานโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง) จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่ารวม
ประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร17

(ค)

กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารโรงงานและสานักงานของโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง)

เนื ้อที่ดินดังกล่าวเป็ นเนื ้อที่ดินบางส่วนของเนื ้อที่ดินทังหมดตามที
้
่ปรากฏในโฉนดที่ดิน ปั จจุบนั ที่ดินแปลงดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
ที่ดินแปลงนี ้อยูร่ ะหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดิน
17
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน มีขนาดพื ้นที่เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร (อย่างไรก็ดีมีพื ้นที่ที่ปรากฏตาม
สัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนื่องจากการต่อรองทางการค้ าในการทาสัญญาเช่า นอกจากนี ้ พื ้นที่เช่าในบางอาคารมีการตก
ลงในเงื่อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทาให้ เกิดความแตกต่างระหว่างพื ้นที่เช่าอาคารและพื ้นที่เช่าตามสัญญา ทัง้ นีก้ ารประเมินราคาทรัพย์สินคานวณจาก
พื ้นที่เช่าตามสัญญา กล่าวคือ 15,568.79 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ)
15
16
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ทรัพย์สินที่จะลงทุนตาม (1), (2), (3) และ (4) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมประมาณ

88 ไร่ 2 งาน 29.15 ตารางวา

(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)
พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

85,867.20 ตารางเมตร18

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

6,464.00 ตารางเมตร19

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่ 37,303.80
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ
1.6. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน

ตารางเมตร

: รายการการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี มู ล ค่ า รวมไม่ เ กิ น
3,090,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง) โดยจะชาระทังจ
้ านวนในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม นอกจากนี ้ สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์ WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรั พย์สินอีก
30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 100 ล้ านบาท
(ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง) โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่จะลงทุนดังกล่าว ได้ คานวณรวมรายการเกี่ยว
โยงกันอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
1) WHA จะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่ไม่มีผ้ เู ช่า
ในวันที่ ก องทรั สต์ เ ข้ า ลงทุน ในอัตราตารางเมตรละ 155 บาทต่อเดื อ น
สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
และในอัตราตารางเมตรละ 125 บาทต่อเดือนสาหรั บโครงการ WHA

อย่างไรก็ดีมีพื ้นที่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณ 84,934.99 ตารางเมตร โดยมีเหตุเนื่องจากการต่อรองทางการค้ าในการทาสัญญาเช่า นอกจากนี ้
พื ้นที่เช่าในบางอาคารมีการตกลงในเงื่อนไขสัญญาเช่าก่อนการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ จึงทาให้ เกิ ดความแตกต่างระหว่างพื ้นที่เช่าอาคารและพื ้นที่ เช่าตามสัญญา ทัง้ นีก้ าร
ประเมินราคาทรัพย์สินคานวณจากพื ้นที่เช่าตามสัญญา กล่าวคือ 84,934.99 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ
19
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน มีขนาดพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,341.11 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี
พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ารายหนึ่งในโครงการมีสิทธิใช้ เป็ นลานจอดรถ เนื่องจากการต่อรองทางการค้ าในการทาสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงไม่รวม
คานวณพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,341.11 ตารางเมตรนี ้ แต่คานวณจากพื ้นที่เช่าตามสัญญา กล่าวคือ 4,124.00 ตารางเมตร เป็ นสาคัญ
18
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Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) (อาคาร C และ
อาคาร M) เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร กม. 3) WHA จะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าในอัตราตารางเมตรละ 3
บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์จะ
เข้ าทากับ WHA ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว
กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่า
เช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ
ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมา
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิ ในการเช่า
หลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระ
ค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้ าทากับ WHA ต่อไป
2) WHA Infonite จะเช่าพื ้นที่อาคารรวม 4,592.00 ตารางเมตร ในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) เป็ นเวลา 8 ปี โดยมี
สิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าและบริ การ 2 ครัง้ ละ 8 และ 9 ปี ตามลาดับ
WHA Infonite จะชาระค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ทุกๆ
3 ปี 20
3) Genesis จะเช่าพื ้นที่อาคารรวม 5,756.00 ตารางเมตร ในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) เป็ นเวลา 8 ปี โดย
มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าและบริ การ 2 ครัง้ ละ 8 และ 9 ปี ตามลาดับ
โดย Genesis จะชาระค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 125 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ทุกๆ
อ้ างอิงถึง Letter of Intent จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จากัด (เดิมชื่อ WHA Infonite Holding Co., Ltd.) ถึง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อ
การเช่าอาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาอยูใ่ นระหว่างการเจรจาตกลงรายละเอียด
สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ า ซึง่ อาจมีข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent
20
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3 ปี 21
ในส่ว นของค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ WHA จะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) จากกองทรัสต์
ซึ่ง จะประกอบไปด้ วยค่า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง รวมกับ อัตราก าไรที่ ก าหนดไว้
แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกิ นอัตรา
ร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงาน
ก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิ
ได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อย
ละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เกณฑ์การคิดคานวณเช่นเดียวกันกับ
เกณฑ์ในการคานวณค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุน
ครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และการลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 ของ
กองทรัสต์ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับกรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่
เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART (NAV)
รายการดัง กล่า วเข้ า ข่ า ยเป็ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของกองทรั ส ต์
WHART กับบุค คลที่เ กี่ ยวโยงกัน กับผู้จัดการกองทรั สต์ โดยมีข นาดรายการ
ตัง้ แต่ 20,000,000 บาท และเกิ นกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทรัสต์ ซึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจะต้ อง
ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม WHAPF และที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยทรั สต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วย
ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
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อ้ างอิงถึง Letter of Intent จากบริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด ถึง บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อการเช่าอาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาอยูใ่ นระหว่างการเจรจาตกลงรายละเอียดสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ า ซึง่ อาจ

มีข้อตกลงบางประการแตกต่างจาก Letter of Intent
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ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อย
กว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน หรื อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วย
ลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
หรื อ หน่ว ยทรั สต์ ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของกองทุน รวม WHAPF หรื อ
กองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน

: มูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จะไม่ เ กิ น 3,090,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่ า เพิ่ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื่ นๆ ที่เ กี่ ยวข้ อง) นอกจากนี ้ สาหรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) กองทรัสต์
WHART จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 100 ล้ านบาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระจานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคา จากัด และ บริ ษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด โดยทัง้ 2 บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทังนี
้ ้ราคาที่
จะลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่า
ต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ
10

1.8. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: 1. มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี พ้ ิ จ ารณาจากอัต รา
ผลตอบแทนการเช่า และราคาประเมิ นที่ ได้ รับ จากรายงานประเมิ นค่า
ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย
2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์คานวณโดยอ้ างอิงจากการประมาณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์รวมกับกรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่
เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

1.9. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

: ทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีก
ทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้การให้
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เช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าให้ ผ้ ปู ระกอบการบริ การศูนย์ข้อมูล (Data Center) จะ
ส่งผลให้ ผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่ คง เนื่องจากสัญญาเช่าและ
บริ การเป็ นสัญญาระยะยาว ช่วยลดความเสีย่ งในการหาผู้เช่า และเป็ นการเปิ ด
ตลาดผู้เช่าใหม่ให้ กบั กองทรัสต์ เนื่องจากกองทรัสต์ไม่เคยมีผ้ เู ช่าในกลุม่ ธุรกิจนี ้
มาก่อน ซึ่งในปั จจุบนั ธุรกิจบริ การศูนย์ ข้อมูล (Data Center) กาลังเป็ นที่
ต้ องการของตลาด อันเนื่องมาจากวิถีธุรกิจในยุคดิจิตอล
1.10. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุน
ในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม

: การกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจานวนประมาณไม่เกิน 3,300,000,000 บาท และเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สินที่รับโอนจากกองทุนรวม WHAPF
และของทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพจ านวนรวม
ประมาณ 250,000,000 บาท โดยรายละเอียด การกู้ยืมเงิ น และการใช้ เงิ น
ประกันการเช่าและการบริ การ เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ

1.11. การขออนุมตั ิทารายการ

: การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม WHAPF และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดทั
้
งหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
รายการนี อ้ าจเข้ าข่ า ยเป็ นการกระท าที่ เ ป็ นการขัด แย้ ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ อง
ไม่ มี เ สี ย งคั ด ค้ านเกิ น กว่ า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ จ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่
มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่
มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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2. การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการฉบับปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทา
การสาหรับทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
2.1. วันที่ทารายการ

: ภายหลัง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
WHART

2.2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับ WHA

2.3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล : WHA มีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรั สต์
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
กองทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และเป็ นผู้ที่กองทรัสต์ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์ สินที่ กองทรั สต์ จะลงทุนเพิ่ม เติมภายหลังการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
2.4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาตกลงกระท าการฉบับ ปั จ จุบัน ระหว่า งกองทรั ส ต์
WHART และ WHA ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557, วันที่ 29 ธันวาคม 2558
และวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ของผู้ให้ สญ
ั ญาเกี่ยวกับ
พื ้นที่เช่าส่วนหลังคา เพื่อให้ สิทธิแก่ WHA หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ WHA ได้
เช่าหลังคา

2.5. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน

: ไม่มีมลู ค่า

2.6. มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน : ไม่มีมลู ค่า
2.7. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: ไม่มีมลู ค่าสิง่ ตอบแทน

2.8. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการให้
แก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ

: เพื่ อประโยชน์ ใ ห้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มี รวดเร็ วและคล่อ งตัว ที่จ ะพิ จ ารณาให้
กองทรัสต์ WHART ทาสัญญาเช่ากับ WHA หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ WHA
เนื่ อ งจากการให้ เ ช่ า หลังคาดัง กล่า วเป็ นรายการเกี่ ย วโยงระหว่า งผู้จัด การ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ WHART จึงต้ องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การดาเนินการดังกล่าวเป็ นขันตอนที
้
่จะต้ องใช้ เวลาและจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อ
เสนอผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายและใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ จึง
เห็นสมควรให้ มีการขอมติอนุมตั ิไว้ ลว่ งหน้ า
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2.9. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการแก้ ไข
สัญญาตกลงกระทาการ

: ไม่มีการใช้ เงินทุน

2.10. การขออนุมตั ิทารายการ

: การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดทั
้
งหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ซึ่ง รายการนี อ้ าจเข้ า ข่า ยเป็ นการกระท าที่ เ ป็ นการขัด แย้ ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกิน
กว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์เห็นควรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF รับทราบ
โดยไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด
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สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
1. วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”)
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และคูส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบัน การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ประกันภัย ซึ่ง เป็ นบุคคลที่เ กี่ ย วโยงกัน กับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่ : บุค คลที่ เ กี่ ยวโยงกัน กับ ทรั สตี มีส่ว นได้ เ สีย โดยการเป็ นบุค คลที่ ก องทรั สต์
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ประสงค์ จ ะกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ น ามาซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
ภายหลังการแปลงสภาพ
4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้ หลักประกันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และ
นาเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สิ นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการแปลงสภาพและคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทุนรวม WHAPF

5. เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

: เงินกู้ทงหมดจ
ั้
านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินระยะสันในวงเงิ
้
นไม่เกิน
4,061,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดที่สาคัญจะเป็ นไปตามที่
แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

6. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน

: การกู้ยืมเงินสาหรับเงินกู้ทงหมดจ
ั้
านวนประมาณไม่เกิน 4,061,000,000 บาท
โดยอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการ
กู้ยืมเงินจะเป็ นไปตามที่กองทรั สต์จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู และเปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการ
แปลงสภาพต่อไป

7. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย และการให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทา
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ให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ น
เงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทา
ธุรกรรมที่เรี ยกเก็ บจากกองทรั สต์อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดย
เปรี ยบเทียบจากอัตราดอกเบี ย้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต และอัตราที่
เรี ยกเก็บกับผู้ก้ รู ายอื่น และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้ โดยการดาเนินธุรกรรมดังกล่าวจะ
ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นส าคัญ เช่ น
ค่าตอบแทน จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการ
ชาระราคา ฯลฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกินร้ อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้ นแต่กรณียกเว้ นบาง
ประการที่อาจระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
8. ประโยชน์ที่ได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทาให้ โครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์มีความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน
และเงินทุน ซึง่ เป็ นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั

9. การขออนุมตั ิทารายการ

: การกู้ยืมเงินโดยการให้ หลักประกัน ไม่ว่าจะเข้ าทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตีหรื อไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอ
มติ โดยรายละเอียดผู้ถือลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ
เป็ นไปตามที่ ร ะบุใ นหนัง สือ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
WHAPF
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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