สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ ”) ขอรายงานเกี่ ยวกับความ
ประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนประมาณไม่เกิน
316,290,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ในปั จจุบัน จานวน 661,670,000 หน่วย จะทาให้
กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 977,960,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.6281 บาท และกองทรัสต์
จะกู้ยืมเงินระยะยาวในจานวนวงเงินไม่เกิน 1,300,000,000 บาท และจะใช้ เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ
ของทรัพ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จานวนประมาณ 55,000,000 บาท เพื่ อให้ ก องทรัสต์ สามารถเข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,190,000,000บาท โดยราคาทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย สาหรับ
ราคาหน่วยทรั สต์ ที่จะเสนอขายในครัง้ นี จ้ ะกาหนดโดยอ้ างอิ งจากราคาประเมิน ของทรั พย์ สิน ที่จัดท าโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศ
้
และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดย
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดย
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
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2.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์

บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering)
ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือ หน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะ
ซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ
น้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เหลื อ จากการจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เดิ ม ตามสิ ท ธิ ให้ แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือทรัสต์เดิม ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่ งรวมถึ ง ผู้ล งทุน สถาบัน และผู้จ องซื อ้ พิ เศษ ซึ่ง ไม่ ใช่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่
จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ช้ วนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท

2

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์ WHART
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
ตารางดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(Rights Offering) ที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

ไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่
จะมีการออก
และเสนอขาย

กาหนดใน
ภายหลัง

กาหนดใน
ภายหลัง

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
ส่วนที่เหลือจาก
(Private Placement) ซึง่ รวมถึง การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อ
ให้ กบั ผู้ถือ
พิเศษ ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หน่วย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ทรัสต์เดิม
ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
กับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public
Offering)

กาหนดใน
ภายหลัง

กาหนดใน
ภายหลัง

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์
กาหนดภายหลัง
และหลังจากที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
กาหนดภายหลัง
และหลังจากที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

หมายเหตุ

(1), (2),(3), และต้ อง
ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
(2),(3), และต้ อง
ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์

หมายเหตุ
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(1)

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มจะกาหนดใน
ภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้ มีการเพิ่มทุน

(2)

สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครั ง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่
จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการ
สารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้จัดการการจัดจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

(3)

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิ มแล้ ว บริ ษั ทฯสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เหลื อ จากการจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เดิ ม ตามสิ ท ธิ ให้ แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่
จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร

2.2

การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ น
จานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ และจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ี
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
กาหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา
13.30 น. ที่ชนั ้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจัก ร กรุ งเทพฯ และก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ที่มี สิท ธิ เข้ าร่ วมประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
และให้ รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยปิ ด สมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
4

4.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จั ด สรรหน่ วยทรั ส ต์ ท่ ี อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ หน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
ภายหลังที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม บริ ษัทฯจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น

รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม. 5 ตัง้ อยู่ท่ ตี าบล
บางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) ตามสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื ้อที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85
ตารางวา มี กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2556 ถึ ง 31 มี น าคม พ.ศ. 2586 โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ช่ ว งคงเหลื อ
ประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นวันที่
คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นคลัง สิ น ค้ าและส านัก งานโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00
ตารางเมตร1 พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพื ้นที่
เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ ดินและ
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า
และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร
กม. 5
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบั ง ตั ง้ อยู่ ณ แขวงคลอง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

1

พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญาเช่า ได้มีการ
ดัดแปลงพื น้ ที ่ภายในคลังสิ นค้าซึ่ งทาให้พืน้ ที ่ใช้สอยได้จริ งอยู่ ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลง
อาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร

5

-

-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153,
42154, 44285, 44286, 44287, 45003, 45005) เนื อ้ ที่ ต ามโฉนด 99 ไร่ 1
งาน 51 ตารางวา และอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพื น้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ
95,110.00 ตารางเมตร พื น้ ที่ เช่ า ลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตาราง
เมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร2
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน และ
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า
และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนด
(เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน)

166 ไร่ 36 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

159,141.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

3,728.90 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

110,129.90 ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคาจากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ น
ผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาไม่เกิน 4,190,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จาก
รายงานการประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10 (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) (ให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ นัน้ WHA เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
2

พื ้น ที ่เช่ าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้น ที ่เช่ า หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อ
ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคาร
เลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)

6

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึง่ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์รายหนึง่ รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ให้
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
6.

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยกองทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพื่อให้ กองทรัสต์มีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน นอกจากนี ้การเข้ าลงทุน
ในทรัพย์ สินดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์มีโอกาสในการได้ มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่
ลงทุน ทัง้ นี ้ การที่กองทรัสต์ มีจานวนหน่วยทรัสต์ เพิ่มมากขึ ้นอาจจะทาให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึน้
สาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน
กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึ ้นซึ่งเป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริ ษัท ฯ คาดว่าจะส่งเสริ มให้ เกิดสภาพคล่องใน
ตลาดรอง อีกทัง้ กองทรัสต์ จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ได้
เพิ่มขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จดั หาผลประโยชน์อยูใ่ นปั จจุบนั

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติ
การเพิ่มทุน/ จัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
- ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
9.1

กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ครั ง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

9.2

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.30 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯเพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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