สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4

สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
1.

วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน
ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ อง และกองทรัสต์ ได้ ดาเนิ นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้ วเสร็ จ และคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เรี ยบร้ อย
แล้ ว

2.

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็ น เจ้ าของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม มีความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์โดยเป็ นผู้
ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99 และเป็ น ผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใหญ่ รายหนึ่ง ของกองทรัสต์ รวมถึงเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์

3.

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

4.

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

WHA มีส่วนได้ เสียโดยเป็ น ผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรัสต์
และเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็ นผู้ที่กองทรัสต์
ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
: 1. กองทรัสต์จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยการรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในที่ ดิ น
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างอาคารคลังสินค้ า และสานักงาน และกรรมสิทธิ์
ในทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งของโครงการ WHA Mega Logistics Center
ชลห ารพิ จิ ต ร กม . 5 และโค รงก าร WHA Mega Logistics Center
ลาดกระบัง จาก WHA โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ) ซึ่ ง มี
รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 5
2. กองทรั ส ต์ จ ะแต่ ง ตั ง้ WHA ให้ เป็ นผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5.

รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

: (1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5
ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนื ้อที่
ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30
ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586
โดยมี ระยะเวลาการเช่า ช่ว งคงเหลือ ประมาณ 26 ปี 4 เดื อ น
(นั บ ตั ง้ แต่ วัน ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เป็ นวัน ที่ ค าดว่ า
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสิน ค้ า และสานัก งานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5 ขนาดพื น้ ที่ เช่ า

-

อาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร1 พื ้นที่เช่าลานจอด
รถประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่าหลังคารวม
ประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ ของที่ ดิ น และอาคารคลังสิน ค้ า และสานัก งานของ
โค ร ง ก า ร WHA Mega Logistics Center ช ล ห า ร พิ จิ ต ร
กม. 5

-

(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้ อยู่ ณ ณ
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น รวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151,
42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ
45005) เนื ้อที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

-

พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญาเช่า ได้มีการดัดแปลงพืน้ ที ่ภายในคลังสิ นค้าซึ่ งทา
ให้พืน้ ที ่ใช้สอยได้จริ งอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยืน่ ขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการ
ใช้อาคาร
1

2

กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสิน ค้ า และสานัก งานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถ
ประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ า หลัง คารวม

-

ประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร2
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ ของที่ ดิ น และอาคารคลังสิน ค้ า และสานัก งานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

-

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุป
ดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนด
(เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน)

166 ไร่ 36 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

159,141.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

3,728.90 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมด
้
ในส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

110,129.90 ตารางเมตร

โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ อิสระ 2 รายที่กองทรัสต์
ได้ วา่ จ้ างจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

พืน้ ที ่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพืน้ ที ่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพือ่ ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
2

3

6.

ขนาดของรายการและมูลค่ารวม : 1. รายการการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิ น
ของสิง่ ตอบแทน
4,190,000,000 บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง) โดยจะช าระทั ง้ จ านวนในวัน จดทะเบี ย นการโอน
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ นนั ้ WHA จะเรี ย กเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) จาก
กองทรัสต์ ซึง่ จะประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่
กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะ
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 (สาม) ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทรัสต์
(NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะ
เป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุม
งานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สิน
อื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการควบคุมงานปรั บ ปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 (สอง) ของมูลค่าก่อสร้ าง
ทัง้ นี ้ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ใช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด ค านวณ
เช่ น เดี ย วกั น กั บ เก ณ ฑ์ ใน ก ารค าน วณ ค่ าธรรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพ ย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรกและการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ของกองทรั ส ต์ WHART โดยค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับ กรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้
แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV)
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ ย วโยงกัน ของกองทรั สต์ กับ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ โดยมี ข นาดรายการตั ง้ แต่
20,000,000 บาท และเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ซึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
4

จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อขอมติดังกล่าว ต้ องมีผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน

: มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม จะไม่ เกิ น 4,190,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
จานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคาจากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด โดยทัง้ 2 บริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม โดยใช้ วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ทัง้ นี ร้ าคาที่ จ ะ
ลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่าสุด
ของอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10

8.

เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

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

9.

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ

: ทาให้ รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้นอีกทัง้
ยังช่ ว ยกระจายความเสี่ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์
5

รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์
10.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

: จากการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เพิ่ ม เติ ม จ านวนประมาณไม่ เกิ น
316,290,000 หน่วย (โดยราคาหน่วยทรัสต์ขนั ้ ต่าที่จะออกและเสนอขายจะมี
ราคาไม่ ต่ า กว่ า หน่ ว ยละ 9 บาท) การกู้ ยื ม เงิ น และเงิ น มั ด จ าค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้ เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ
ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ

11.

การขออนุมตั ิทารายการ

: การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป

12.

ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทา
รายการ และเปรี ยบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการทา
รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก

: 1. บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่า การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค รั ง้ นี เ้ ป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุน
ในทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กับ
กองทรั สต์ โดยมี โอกาสจะท าให้ รายได้ ค่าเช่า และผลประกอบการของ
กองทรัสต์ มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงของการ
จั ด หาผลประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ ง เป็ นการเพิ่ ม ความ
หลากหลายของแหล่งที่ ม าของรายได้ อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ แ ก่
กองทรั ส ต์ และผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต่ อ ไป นอกจากนี ใ้ นการก าหนดราคา
สุดท้ ายที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สินจะลงทุนเพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์
จะอ้ า งอิ ง จากราคาประเมิ น ของทรั พ ย์ สิ น ที่ จัด ท าโดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณา
ปั จจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก าหนดไว้ ไม่ เ กิ น 4,190,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู
กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่า สุดของอสังหาริ มทรัพ ย์ ซึ่ง
ได้ รั บ จากบริ ษั ทประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เกิ น ร้ อยละ 10 เป็ นราคาที่
สมเหตุสมผล และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
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2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะ
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์ กับอัตราค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับการ
บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ ในปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่า อัต รา
ค่าตอบแทนดังกล่าวมี ความเป็ น ธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่ องจาก
WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมาตังแต่
้
ต้ น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชานาญในการบริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า
และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยังมีความชานาญในการบริ หาร จัดการ และมี
ทีมงานด้ านต่างๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHA นันถื
้ อว่า
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อม
ทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน เพิ่มเติมเป็ นอย่างดี
การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม จึงเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ใช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด ค านวณ
เช่ น เดี ย วกั น กั บ เก ณ ฑ์ ใน ก ารค าน วณ ค่ าธรรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพ ย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรกและการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ของกองทรั ส ต์ WHART โดยค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับ กรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้
แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV)
อนึ่ ง ไม่มี ก รรมการท่านใดของบริ ษั ท ฯ ที่ เป็ น บุค คลที่ มี ส่ว นได้ เสีย หรื อ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงในการขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ และการรับเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
13.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทที่แตกต่างจาก

: ไม่มี
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ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
14.

15.

รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

รายชื่อผู้บริ หาร และรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด

: 1.

WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
้
3 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
ครัง้ แรกของกองทรัสต์ ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA
ลาดกระบั ง Phase 1 และโครงการศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า WHA
ลาดกระบั ง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม.18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) ในราคารวม 4,385,243,552 บาท
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)

2.

กองทรัสต์ ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์
ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุน ในครั ง้ แรก โดยค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับ
อัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

3.

WHA ขายทรัพย์สินทังหมด
้
3 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
เพิ่ ม ครั ง้ ที่ 1 ของกองทรั ส ต์ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4 (2) โครงการ WHA Mega
Logistics Center วั ง น้ อ ย 61 แ ล ะ (3) โค รง ก า ร WHA Mega
Logistics Center สระบุรี ในราคารวม 4,645,912,801.56 บาท (ไม่
รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)

4.

กองทรัสต์ ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์
สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับ
อัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

: 1.

รายชื่อผู้บริ หาร
ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
ประกอบด้ วย
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
นายธนภัทร อนันตประยูร
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นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นางสาวณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์
นายสุพจน์ สุทธิประภา
2.

รายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ 10 รายแรก ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นล่า สุด
(วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
18.28
จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
11.51
ธนาคาร ออมสิน
6.05
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จ ากั ด
5.88
(มหาชน)
บริ ษัท กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
5.33
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ป ระกัน ชี วิ ต จ ากัด
4.13
(มหาชน)
บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชี วิต
3.02
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท เมื องไทยประกัน ชี วิต จากัด
3.02
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จ ากั ด
2.28
(มหาชน)
กองทุ น เปิ ด ธนชาตพร็ อ พเพอร์ ตี ้
2.03
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
16.

ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

17.

รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) และปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

งบดุล (หน่ วย : พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ

4,406,368.93
70,018.64
94,972.12
934.88
37,339.70
3,663.26
4,613,297.53

9,051,265.49
260,434.82
179,407.76
12,975.17
74,162.86
17,108.40
9,595,354.50

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย

5,183.49
157,219.68
1,322,720.31
9,776.20
3,795.96
1,498,695.64
3,114,601.89

6,955.21
239,891.49
2,629,296.44
171,382.44
5,437.88
3,052,963.46
6,542,391.04

ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)

3,107,900.00
6,701.89
3,114,601.89
10.0215
310,790,000

6,502,733.31
39,657.73
6,542,391.04
9.8876
661,670,000
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งบกาไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด

ปี บัญชี 2557*

ปี บัญชี 2558

14,141.25
233.84
14,375.09

332,150.19
322.28
332,472.47

222.83
457.86
120.63
129.43
3,766.46
4,697.21
9,677.88
2,975.99
6,701.89
6,701.89

3,474.68
7,139.76
1,418.34
2,841.44
38,633.09
53,507.31
278,965.16
62,330.30
216,634.86
158.30
(97,934.96)
(97,776.66)
118,858.20

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด (หน่ วย : พันบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

ปี บัญชี 2557*
(4,262,061.90)
4,332,080.54
70,018.64

ปี บัญชี 2558
(4,265,254.79)
4,455,670.97
190,416.18

ปี บัญชี 2557*
10.0215
0.0215
0.24
32.49
48.12

ปี บัญชี 2558
9.8876
0.1796
2.09
31.82
46.66

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (%)
11

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)

ปี บัญชี 2557*
3.25

ปี บัญชี 2558
4.48

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ WHART เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ ลดทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1610 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 123,180,469 บาท
2. ให้ จ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์ WHART ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.0297 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19,651,599 บาท
โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ มีสิทธิ รับ เงิน ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่
11 พฤษภาคม 2559 และกาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
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สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของบริษัทประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ซึ่งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ โครงการอาคาร
คลังสินค้ าให้ เช่า จานวนทังสิ
้ ้น 2 โครงการ พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถ 3,728.90
ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 166 ไร่ 36 ตารางวา
โดยสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ราคาประเมิน
พืน้ ที่ดนิ
โครงการ

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ (ตารางเมตร)
คลังสินค้ าและอาคาร
พืน้ ที่หลังคา
สานักงาน

โดยวิธีรายได้ (บาท)
กรุ งเทพ
ประเมินราคา*1

แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่*2

1,405,000,000

1,405,000,000

1. WHA Mega
Logistics Center
ชลหารพิจติ ร
กม. 5 ตังอยู
้ ท่ ี่
ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
-

-

สิทธิการเช่า
ช่วงทีด่ ินรวม
1 โฉนด
(โฉนดเลขที่
129645)
กรรมสิทธิ์ใน
อาคาร
คลังสินค้ า
พร้ อม
สานักงาน
จานวน 5
หลัง และ
ส่วนปรับปรุง

66-2-85

64,031.00*3
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50,143.60

ราคาประเมิน
พืน้ ที่ดนิ
โครงการ

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ (ตารางเมตร)

โดยวิธีรายได้ (บาท)

คลังสินค้ าและอาคาร
พืน้ ที่หลังคา
สานักงาน

กรุ งเทพ
ประเมินราคา*1

แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่*2

59,986.30*4

2,603,000,000

2,421,000,000

พัฒนาอื่นๆ
2. WHA Mega
Logistics Center
ลาดกระบัง
ตังอยู
้ ่ ณ แขวง
คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
- กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินรวม 10
โฉนด (โฉนด
เลขที่ 1482,
42151,
42152,
42153,
42154,
44285,
44286,
44287,
45003 และ
45005)
- กรรมสิทธิ์ใน
อาคาร
คลังสินค้ า
พร้ อม
สานักงาน
จานวน 8
หลัง และส่วน

99-1-51

95,110
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ราคาประเมิน
พืน้ ที่ดนิ
โครงการ

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ (ตารางเมตร)
คลังสินค้ าและอาคาร
พืน้ ที่หลังคา
สานักงาน

โดยวิธีรายได้ (บาท)
กรุ งเทพ
ประเมินราคา*1

แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่*2

4,008,000,000

3,826,000,000

ปรับปรุง
พัฒนาอื่นๆ

รวม

166-0-36

159,141.00

110,129.90

หมายเหตุ * ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลง
วันที ่ 9 พฤษภาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และ ฉบับลงวันที ่ 10 พฤษภาคม
2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์
WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)
1

*2 ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)
*3 พืน้ ที ท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญาเช่า
ได้มีการดัดแปลงพืน้ ทีภ่ ายในคลังสิ นค้าซึ่ งทาให้พืน้ ทีใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยืน่ ขอ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
*4 พืน้ ทีเ่ ช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
เพือ่ ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งจะไม่รวม
หลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)

15

