ที่ REMS 030/2561 – TH
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
เรื่อง

การเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ครัง้ ที่ 2/2561

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้ าย 1.
2.
3.

แบบรายงานการเพิ่มทุน
สารสนเทศการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ และการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ของ
กองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 ในวันที่ 14
มิ ถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฟอร์ จู น ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคี ยว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
เรื่องที่ 1 การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรั พย์ สิทธิการเช่ า และสิทธิการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ตามที่ ปั จจุบัน กองทรั ส ต์ WHART มี ห น่ วยทรั ส ต์ เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นจ านวน 1,963,977,172 หน่ ว ย
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.2746 บาท รวม 18,215,102,679.43 บาท และได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่า
ในการลงทุน ครัง้ แรก ในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่ 1 ในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่ 2 ในการรั บโอนทรั พ ย์ สิน และภาระของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) จากการ
แปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ และในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังจากการรองรับการแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF ดังกล่าว เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 20 โครงการ ได้ แก่
1)
2)
3)
4)

โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 2
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 61)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา)
โครงการ Omada
โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3
โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมชื่อโครงการ Primus)
โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ Ducati
โครงการ Healthcare
โครงการ DSG
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ WHART ในการระดมเงินทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพของอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
WHART คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นควรให้ กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยการเพิ่มทุนของ
กองทรั สต์ WHART ครั ง้ ที่ 3 และกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น เพิ่ มเติ ม เพื่ อเพิ่ ม แหล่ งที่ มาของรายได้ และสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1.

ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ (“ทรั พ ย์ สิ น ที่ จะลงทุ น เพิ่ มเติ ม ”) ได้ แก่
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) (“WHA”), บริ ษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (“Central WHA Alliance”), บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด (“WHA KPN Alliance”) และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“WHAVH”)
(รวมเรี ยกว่า “บริษัทเจ้ าของทรัพย์ สิน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2

รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่จะ 1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ตัง้ อยู่ท่ ี
ลงทุนเพิ่มเติม
ตาบลบางกระเจ้ า อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
1.1. สิทธิ การแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนื ้อที่เช่า
ประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA
ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
1.2. สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ WHA
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จานวน 1 หลัง ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ
9,100 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
จาก WHA มี ก าหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นั บ ตั ง้ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์
WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ กองทรัสต์ WHART
ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
1.3. กรรมสิ ท ธิ์ ในเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ น ต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคาร
คลัง สิ น ค้ า โรงงาน และส านั ก งานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
หมายเหตุ:
(1) ในปั จจุบัน แม้ พืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพืน้ ที่
แล้ ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคาร
คลังสิน ค้ า โรงงาน และสานัก งานที่ ยัง มี ผ้ ูเช่ าไม่ ค รบเต็ ม จานวนพื น้ ที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับ
พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อ
จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
(2) ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายัง คงไม่มีผ้ ู
เช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระ
ค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าช่วงใน
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เนือ้ ทีด่ ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามทีป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ที ด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ด่ ิ น
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ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว
กองทรัสต์ WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใน
อันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25
ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่
WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับ
หรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี)
แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิ ในการเช่าหลังคาตาม
เงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของ
WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระท าการเป็ น อันสิ ้นสุดลง ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ น ไปตาม
สัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
(3) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35
เฟส 1) นี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุน โดยการเข้ า ท าสัญ ญาดัง นี ้ รวมถึ ง
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
1) สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ าง)
2) สัญ ญาซือ้ ขายงานระบบ เครื่ องมื อ และอุป กรณ์ กับ WHA (ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว) และ
3) สัญญาจานองกับ WHA (เพื่อรับจานองทรัพย์สินเป็ นประกันการให้ เช่าต่ออีก
30 ปี )
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โครงการ WHA Mega
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นัน้ ให้ เป็ นไปตามจดหมายเชิ ญ ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

4

2. โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อ ย 63) ตัง้ อยู่ท่ ี ตาบล
บ่ อตาโล่ และตาบลลาตาเสา อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2
2.1 กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497) เนื ้อ
ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3
2.2 กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central WHA Mega
Logistics Center (วัง น้ อ ย 63) จ านวน 1 หลัง ขนาดพื น้ ที่ เช่ า อาคารรวม
ประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร
2.3 กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและ
สานักงานของโครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63)
หมายเหตุ:
การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) นี ้
กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุน โดยการเข้ า ท าสัญ ญาดัง นี ้ รวมถึ ง สัญ ญาอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ อง
1) สัญ ญาจะซือ้ จะขายที่ ดิ นและสิ่งปลูกสร้ าง กับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง) และ
2) สัญ ญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ Central WHA Alliance (ซึ่ง
เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ มูลค่าของทรัพ ย์ สินโครงการ Central WHA Mega
Logistics Center (วัง น้ อ ย 63) ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุน นัน้ ให้ เป็ น ไปตาม
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2

ภายใต้การอนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง ในวันที ่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART
อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที ่ดินที ก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์ ) เพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณู ปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชื ่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที ่ Central
WHA Alliance เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งอยู่ ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับที ่ดินที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์ ) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central
WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ดาเนิ นการจดภาระจายอมดังกล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยิ นยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของ Central WHA
Alliance มี สิทธิ ใช้สอยหรื อใช้ประโยชน์ ในบางส่วนของที ่ดินที ่ กองทรัสต์ จะเข้าลงทุนดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้ า
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชือ่ และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาจะ
ซื ้อจะขายที ด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทากับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป
3
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
3. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3.1 สิทธิ การเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิ การแบ่งเช่า
ช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944) เนื ้อที่ เช่า
รวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิ ้นสุด วันที่ 2
มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทุนเพิ่มเติม5
3.2 สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA KPN Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลัง (แบ่ ง เป็ น
อาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย 3 คูหา) และอาคาร B จานวน 1 หลัง)
ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคา
ประมาณ 26,112 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่น ๆ อันเป็ น
ส่ว นควบของที่ ดิ น และอาคาร มี ก าหนดระยะเวลาการเช่ า สิ น้ สุด วัน ที่ 2
มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทุนเพิ่มเติม4
3.3 กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ น ต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคาร
คลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
หมายเหตุ:
(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด (ใน
ฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ที่กองทรั สต์ WHART จะลงทุน เพิ่ ม เติ มในครั ง้ นี )้
บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด6 (ในฐานะผู้มีสทิ ธิการเช่าที่ดินดังกล่าวจากบริ ษัท ท็อป
วิว บิสซิเนส จากัด) และ WHA KPN Alliance (ในฐานะผู้มีสิทธิ การเช่าช่วงที่ดิ น
ดังกล่าวจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) ตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่า
4

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติ มภายใน วันที ่ 1 มกราคม 2562
6
เดิ มชือ่ บริ ษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
5

6

หลัก (ระหว่างบริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อ
สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น (ระหว่ า งบริ ษั ท เคพี เอ็ น แลนด์ จ ากั ด และ WHA KPN
Alliance) (แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้ นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณี
ที่ บ ริ ษั ท เคพี เอ็ น แลนด์ จ ากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญา
ดังกล่าว
(2) ในปั จ จุ บัน พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งานโครงการ WHA KPN Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ใน
การนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สิน) ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า และ
สานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance
(ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(3) ส าหรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้
เช่าพื ้นที่อยู่ในปั จจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าใน
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งหากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าวแล้ ว และผู้
เช่าไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า หรื ออยูใ่ นระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่
ผู้เช่ า ยังไม่ ช าระค่า เช่ า ในการนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHA
KPN Alliance ชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่า
ดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ ูเช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี ) แต่ไม่เ กินวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน )
ต่อไป
(4) ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคงไม่มีผ้ ู
เช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ
WHA KPN Alliance ช าระค่า เช่ าให้ แ ก่ ก องทรั สต์ WHART เป็ น ระยะเวลา 25 ปี
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ จะชาระค่าเช่าแทนอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อให้ อีกฝ่ ายหนึง่ หลุดพ้ นจากหน้ าที่ใน
การชาระค่าเช่าก็ได้ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการ
ชาระค่าเช่ าหลังคาดังกล่า ว กองทรัสต์ WHART จะให้ สิท ธิ แ ก่ WHA หรื อ WHA
KPN Alliance และ/หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ WHA ในอัน ที่ จ ะเช่ า หลัง คา
7

ดังกล่าวได้ ก่ อนบุค คลอื่ น โดยมี ระยะเวลาการเช่าไม่น้ อยกว่า 25 ปี นับ แต่วัน ที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอัต ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA และ
WHA KPN Alliance รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ
และเท่ ากับ หรื อ ไม่ ต่ า กว่าอัต ราค่ าเช่ า ที่ มี ผ้ ูเช่ า รายอื่ น เสนอมาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์
WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)
เมื่ อ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน กับ WHA ใช้
สิทธิในการเช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การ
ช าระค่ า เช่ า หลัง คาของ WHA และ WHA KPN Alliance ภายใต้ สัญ ญาตกลง
กระท าการเป็ น อัน สิ ้นสุด ลง ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ น ไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป และ WHA
หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอน
สิทธิในการเช่าหลังคาและหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA
(5) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23) นี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุ น โดยการเข้ า ท าสัญ ญาดัง นี ้
รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจาก
บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด)
2) สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างอื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว) และ
3) สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN Alliance (ซึ่ง
เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นันให้
้ เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
4. โครงการ DSG HSIL ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบัวลอย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
4.1 กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น รวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนื อ้ ที่ ต ามโฉนดรวม
15 ไร่7
7

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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4.2 กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานโครงการ DSG HSIL
จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร
4.3 กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ ย วเนื่ อง และจ าเป็ น ต่อการใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคารคลังสิน ค้ า
โรงงาน และสานักงานของโครงการ DSG HSIL
หมายเหตุ:
(1) ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวน
พื ้นที่แล้ ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่
อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็ มจานวนพื ้นที่ ในการ
นี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH (ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น )
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที่ อาคารคลังสินค้ า โรงงานและ
สานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้ าทากับ WHA และ WHAVH (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดย
การเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง รวมทังงานระบบ
้
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ กับ WHAVH (ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง และ
เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว) รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โครงการ DSG HSIL ที่
กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุ น นั น้ ให้ เป็ นไปตามจดหมายเชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวน
เสนอขายหน่วยทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 4. มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวม
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

156,534.61 ตารางเมตร
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พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

13,822.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

35,212.00 ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอรี่ จากัด เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในครัง้ นี ้ โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนในทรัพ ย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่ เกิ น 4,464,500,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) (ให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
นัน้ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และเป็ นผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข้ อมูลของผู้เช่าทรัพย์สินและราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนไว้
ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรัสต์
WHART รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กับทรัพย์ สินซึ่งกองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปั จจุบัน ให้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ด้ วย
2.

จานวนเงินทุนและจานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ จี ะเพิ่ม วิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ จี ะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม และการกู้ยมื เงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะมาจาก
้
3 ส่วน ได้ แก่ (1)
เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน และ
(3) เงินประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะพิ
้
จารณาจาก
ความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบัน
โดยรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
(1)
เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ WHART จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ WHART ในครัง้ นี จ้ ะเป็ น การเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัด
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของ
ทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาด
เงิ น ตลาดทุนในช่วงที่ มี การเสนอขายหน่วยทรั สต์ (2) อัต ราผลตอบแทนในระดับ ที่ เหมาะสมที่ นัก ลงทุน จะได้ รับ (3)
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความ
ต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
(2)
การกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิ น 1,780,000,000 บาท โดยเงื่อนไขสาคัญ ในการกู้ยืมเงิน ให้ เป็ นไปตาม
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(3)

เงินประกันการเช่าและการบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจานวนประมาณ 45,000,000 บาท

ทังนี
้ ้ เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ในปั จ จุ บั น จ านวน 1,963,977,172 หน่ ว ย จะท าให้ กองทรั ส ต์ WHART มี ห น่ ว ยทรั ส ต์ จ านวนทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น
2,263,157,172 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.2746 บาท
ทัง้ นี ้ ให้ ถื อ เอาข้ อ มูลที่ ป รากฏในหนัง สื อ ชี ช้ วนเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ เพิ่ ม เติ ม เป็ น จ านวนเงิ น ทุน จ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 3
3.

วิธีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ บางราย (WHA
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA)

บริ ษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการ
เพิ่มทุนครัง้ นีเ้ ป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์บางราย คือ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
สาหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 และการนา
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ
ที่ 4 ต่อไป
4.

วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุ นครั ง้ ที่ 3
และการนาหน่ วยทรัสต์ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั สต์ WHART และการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ บ างส่ว นเป็ น การ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 2 และหัวข้ อที่ 3 วิธีการเสนอ
ขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ เพื่อเสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณา ดังนี ้


หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของ WHA ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 นี ้
บริ ษัทฯ จะนาเสนอหัวข้ อที่ 4.1 ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561
พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอหัวข้ อที่ 4.2 เพื่อให้ ที่ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
WHART ครัง้ ที่ 2/2561 พิจารณาอีกต่อไป
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อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคล
เดียวกันของ WHA ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่
2/2561 นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีการนาเสนอหัวข้ อที่ 4.1 เพื่อให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์
WHART ครัง้ ที่ 2/2561 พิ จารณา แต่จะน าเสนอหัวข้ อที่ 4.2 ให้ ที่ ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 พิจารณาต่อไป

รายละเอียดข้ อ 4.1 และข้ อ 4.2 มีดงั นี ้
4.1

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครั ง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย ในกรณี ท่ ีมีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA

ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เดิ ม อาจแสดงความจ านงที่ จ ะซื อ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับ
การจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ รับสิทธิ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ ที่
จัดสรรให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ วจะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่
ผู้จองซื ้อที่มีสิทธิ จองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
4.2

แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครั ง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย ในกรณีท่ ีไม่ มีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA

ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิม ที่มีรายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับ
การจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 2 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ รับสิทธิ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ เจ้ าของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ/หรื อ ( 2) ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่
ผู้จองซื ้อที่มีสิทธิ จองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
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ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ หนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์
WHART
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
เรื่อง 2 การแก้ ไขเพิ่ มเติมสัญ ญาก่ อตัง้ กองทรั สต์ WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
สัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
บริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่ มเติ มสัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้ าท า และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่ มเติม โดยแก้ ไขเพิ่ มเติ ม และ/หรื อ ปรับปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
ในการนี ้บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 ใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา

2.

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารเช่ า และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งของ
อสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

3.

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่
จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า
ช่วงของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มี
อยูเ่ ดิม และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3

4.

พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่
บุคคลเดียวกันของ WHA
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5.

พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่ 3 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5.1.

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ บ างส่ ว นเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA

5.2.

แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ารเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ บ างส่ว นเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA

6.

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยมื เงินทังหมดจ
้
านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ วงเงินกู้ระยะสัน้ ประมาณไม่
เกิ น 1,780,000,000 บาท เพื่ อ ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารเช่ า และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งของ
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม
และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART

7.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

8.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งให้ ทราบว่าในการอนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 5.1
ต้ องได้ รับอนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 และวารที่ 5.1 จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นอกจากนี ้ เนื่องจากวาระที่ 6 อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART
กับ ทรั สตี ดังนัน้ มติ ที่ ป ระชุม ของผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ในวาระที่ 6 จะต้ องไม่มี เสียงคัด ค้ านเกิ น กว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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พร้ อมนี ้ บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการ
เข้ า ประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ค รั ง้ ที่ 2/2561 (Record Date) และบริ ษั ท ฯ จะจัด ส่ง หนัง สื อ นัด ประชุม ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ตอ่ ไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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เอกสารแนบ 1
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ขอรายงานเกี่ยวกับ
ความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ จ านวน
ประมาณไม่ เกิ น 299,180,000 หน่ ว ย เมื่ อ รวมกับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ WHART ในปั จ จุบัน จ านวน
1,963,977,172 หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์ ทงั ้ สิ ้นไม่เกิน 2,263,157,172หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้ หน่วยละ 9.2746 บาท และนอกจากเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าว กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินระยะยาวและระยะสันในจ
้
านวนวงเงินไม่เกิ น
1,780,000,000 บาท และจะใช้ เงิ น ประกัน การเช่ า และการบริ ก ารของทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จ านวน
ประมาณ 45,000,000 บาท เพื่ อให้ กองทรัสต์ WHART สามารถเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่ มเติมใน
จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,464,500,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย สาหรับ
ราคาหน่วยทรั สต์ ที่จะเสนอขายในครัง้ นี จ้ ะกาหนดโดยอ้ างอิ งจากราคาประเมิน ของทรั พย์ สิน ที่ จัดท าโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาด
เงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ
(3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทน
ที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผล
การสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
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2.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์
แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย ในกรณี ท่ ี มี ก ารเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บางส่ วนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะ
กลุ่ม ซึ่งเป็ น ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เดิ ม ที่ มี รายชื่ อปรากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ (Preferential
Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิม ตามสิทธิ ที่ได้ รับ
จัดสรรแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานง
ที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้
เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น ของ WHA โดยจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ วจะมี
จานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ WHART ตามประกาศส านัก งานคณะกรรมการการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
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หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ป ระชาชนทั่วไป (Public Offering)
ตามที่ เห็ น สมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้ วหรื อไม่
ก็ได้
ตารางดังต่อ ไปนี เ้ ป็ น ข้ อ มูลโดยสรุ ป ของการจัด สรรหน่วยทรัสต์ ที่ อ อกและเสนอขา ยเพิ่ ม เติ ม ของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่ อเสนอ
ขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิ มที่ มี รายชื่ อ ปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ (Rights
Offering) หรื อ เสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
(Preferential Offering)
ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่ อเสนอ
ขายให้ แก่ WHA และ/หรื อ
กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ของ
WHA

ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2)

กาหนดใน
ภายหลัง(3)

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

เมื่อรวมกับส่วน
ที่ 1 ไม่เกินร้ อย
ละ 15 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย
หน่วยทรัสต์สว่ น
ที่เหลือจากการ
เสนอขายตาม
ส่วนที่ 1 และ

-

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

-

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

ส่วนที่ 3 จัดสรรเพื่ อเสนอ
ขายให้ แก่ (1) บุ ค คลใน
ว ง จ า กั ด ( Private
Placement) ซึ่ งรวม ถึ งผู้

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

หมายเหตุ

(1), (2), (5), (6) และ
ต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
WHART

กาหนดภายหลัง และ (4), (6) และต้ องได้ รับ
หลังจากที่ได้ รับ
มติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
หลักทรัพย์และตลาด เพิ่มทุนของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
WHART
กาหนดภายหลัง และ (2), (5), (6) และต้ อง
หลังจากที่ได้ รับ
ได้ รับมติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
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จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ลงทุน สถาบัน และผู้จ อง
ซื อ้ พิ เ ศษ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ต า ม ป ระ ก า ศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่
บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
เจ้ าของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
ต าม ป ระ ก าศ
ค ณ ะก รรม ก ารก ากั บ
หลั ก ทรั พ ย์ และต ลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/
หรื อ (2) ให้ แก่ ป ระชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering)

ส่วนที่ 2

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

หมายเหตุ

เพิ่มทุนของกองทรัสต์
WHART

หมายเหตุ
(1)

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะกาหนดใน
ภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ มีการเพิ่มทุน

(2)

สาหรับจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะ
กาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1)
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและใน
้
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding)

(3)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้ นีข้ องกองทรัสต์
WHART หารด้ วยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป
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(4)

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจะเข้ าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรั สต์ ที่ มี มูล ค่า ตัง้ แต่ 20,000,000 บาท และเกิ น กว่า ร้ อยละ 3 ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถื อหน่วยทรั สต์ ไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ ทัง้ หมดของผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ที่ เข้ าร่ ว ม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 ดังกล่าวจะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติ

(5)

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมที่เหลือ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 3 หรื อไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 3 แล้ วหรื อไม่ก็ได้

(6)

ให้ ทรัสตี และ/หรื อ บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียด
อื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สทิ ธิจองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการ
จองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณี ที่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและจั
้
ดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุนรายใด หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอ เมริ กา แคนาดา ญี่ ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อ
ของประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ๆ หรื อก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
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เกินสมควร 2) พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
(Record Date) โดยให้ แ จ้ งวัน ก าหนดการดัง กล่า วและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่ม เติม การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ และ
ตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อ ยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และ 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดัง กล่า วข้ า งต้ น ทุก ประการ รวมถึ ง การแต่ ง ตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รั บ มอบอ านาจช่ ว งในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ท่ ี ไม่ มี ก ารเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บ างส่ ว นเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 299,180,000 หน่วย
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็ น ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ เดิม ที่ มี รายชื่ อ ปรากฏในสมุดทะเบี ย นผู้ถื อหน่วยทรั สต์ (Preferential
Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เดิม ตามสิท ธิ ที่ ได้ รับ
จัดสรรแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานง
ที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์สว่ นที่ 2 หรื อไม่ก็ได้
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ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เ ดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์
ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้
เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 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
กองทรัสต์ WHART ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพ ย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ ป ระชาชนทั่ว ไป (Public Offering) ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจาก
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่
ก็ได้
ตารางดัง ต่อ ไปนี เ้ ป็ น ข้ อ มูลโดยสรุ ป ของการจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่ อเสนอ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
ขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
50 ของ
เดิ มที่ มี รายชื่ อ ปรากฏใน หน่วยทรัสต์ที่จะ
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ มีการออกและ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ (Rights เสนอขาย(2)
Offering) หรื อ เสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
(Preferential Offering)
ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่ อเสนอ หน่วยทรัสต์สว่ น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

กาหนดใน
ภายหลัง(3)

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

-

กาหนดใน

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

หมายเหตุ

(1), (2), (4), (5) และ
ต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
WHART

กาหนดภายหลัง และ

(2), (4), (5) และต้ อง
7

จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ขายให้ แก่ (1) บุ ค คลใน ที่เหลือจากการ
ว ง จ า กั ด ( Private เสนอขายตาม
Placement) ซึ่ งรวม ถึ งผู้
ส่วนที่ 1
ลงทุน สถาบัน และผู้จ อง
ซื อ้ พิ เ ศษ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ต า ม ป ระ ก า ศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่
บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
เจ้ าของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
ต าม ป ระ ก าศ
ค ณ ะก รรม ก ารก ากั บ
หลั ก ทรั พ ย์ และต ลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/
หรื อ (2) ให้ แก่ ป ระชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)
ภายหลัง(2)

วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์
หลังจากที่ได้ รับ
ได้ รับมติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
หลักทรัพย์และตลาด เพิ่มทุนของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
WHART

หมายเหตุ
(1)

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะกาหนดใน
ภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ให้ มีการเพิ่มทุน

(2)

สาหรับจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะ
กาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1)
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและใน
้
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding)
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(3)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้ นีข้ องกองทรัสต์
WHART หารด้ วยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป

(4)

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมที่เหลือ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หรื อไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้

(5)

ให้ ทรัสตี และ/หรื อ บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียด
อื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สทิ ธิจองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการ
จองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่ มเติมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณี ที่ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ เดิมจองซือ้ หน่วยทรัสต์ เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและจั
้
ดสรร
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุนรายใด หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
หากเป็ น ผลให้ ก ารเสนอขายหรื อ การจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ ที่ เพิ่ ม ดัง กล่า วเป็ น การกระท าอัน ขัด ต่ อ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อ
ของประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนๆ
ั ้ หรื อก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
เกินสมควร 2) พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
(Record Date) โดยให้ แ จ้ งวัน ก าหนดการดัง กล่ า วและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึง่ รวมถึงเอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติม การแต่งตัง้ ที่ป รึ กษาทางการเงิ น ผู้จัด จาหน่ายหลักทรั พย์ และ
ตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อ ยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่อ ส านัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
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เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และ 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ รวมถึงการแต่งตังและ/หรื
้
อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 เป็ นจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
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
2.2

การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด เศษลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ และจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ี
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
กาหนดวันประชุม วิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

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 ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.ต่อไป
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5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เพือ่ เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น
รายละเอียดทรัพย์ สนิ (1)
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางกระเจ้ า อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมีเนื ้อที่
เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีกาหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อม
คามัน่ ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
- สิท ธิ ก ารเช่า ในอาคารคลังสิน ค้ า โรงงาน และสานัก งานในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 1
หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร พื ้นที่เช่า
หลังคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ
4,858 ตารางเมตร พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วน
ควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA
ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
- กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) ตัง้ อยู่ท่ ตี าบล
บ่ อตาโล่ และตาบลลาตาเสา อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2
1

เนือ้ ทีด่ ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามทีป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ที ด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที ด่ ิ น
ภายใต้การอนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง ในวันที ่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART
อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที ่ดินที ก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์ ) เพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณู ปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชื ่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้แก่ที่ดินที ่ Central
WHA Alliance เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งอยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับที ่ดินที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์ ) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central
WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ดาเนิ นการจดภาระจายอมดังกล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยิ นยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของ Central WHA
Alliance มี สิทธิ ใช้สอยหรื อใช้ประโยชน์ ในบางส่วนของที ่ดินที ่ กองทรัสต์ จะเข้าลงทุนดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้ า
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชือ่ และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาจะ
ซื ้อจะขายที ด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทากับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป
2
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-

-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 45497)
เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central WHA
Mega Logistics Center (วังน้ อ ย 63) จ านวน 1 หลัง ขนาดพื น้ ที่ เช่ า
อาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ Central WHA Mega Logistics
Center (วังน้ อย 63)

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการแบ่ง
เช่า ช่ วงในที่ ดิ น รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 21944)
เนื ้อที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง
สิ น้ สุ ด วั น ที่ 2 มกราคม 2587 หรื อ ประมาณ 25 ปี นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม5
- สิท ธิ ก ารเช่ าในอาคารคลังสิน ค้ า และสานัก งานโครงการ WHA KPN
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 2 หลัง
(แบ่งเป็ นอาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย 3 คูหา) และอาคาร B
จานวน 1 หลัง) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 39,607 ตารางเมตร
และพืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ 26,112 ตารางเมตร พร้ อมด้ วยสิ่งปลูก
สร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกาหนด
ระยะเวลาการเช่ า สิน้ สุด วัน ที่ 2 มกราคม 2587 หรื อ ประมาณ 25 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม4
- กรรมสิทธิ์ ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลัง สิ น ค้ า และส านัก งานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

3

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
5
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติ มภายในวันที ่ 1 มกราคม 2562
4
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(4) โครงการ DSG HSIL ตั ้ง อยู่ ท่ ี ต าบลบั ว ลอย อ าเภอหนองแค จั ง หวั ด
สระบุรี
- กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม
15 ไร่6
- กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสิน ค้ า โรงงาน และสานักงานโครงการ DSG
HSIL จานวน 1 หลัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,620 ตาราง
เมตร และพื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 ตารางเมตร
- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ DSG HSIL
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) - (4) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวม
172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา
(เฉพาะส่ ว นที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะ
ลงทุน)
พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุน ประมาณ

156,534.61 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วน
ทีก่ องทรัสต์ WHART จะลงทุน
ประมาณ

13,822.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมด
้
ในส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
ประมาณ

35,212.00 ตารางเมตร

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯได้ แต่ ง ตัง้ ให้ บริ ษั ท เซ้ า ท์ อี ส เอเซี ย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด และบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็ น ผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ เพื่ อ ประเมิ น มูลค่ าทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ โดย
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาไม่เกิน 4,464,500,000 บาท
(ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซือ้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง (ไม่รวม
6

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) นอกจากนี ้ สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์
WHART จะมีสิทธิ ต่อสัญ ญาเช่าทรัพย์ สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน
50,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคา
ประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์ สินเกิ นร้ อยละ 10 (ให้ ถือเอารายละเอียดทรั พย์ สินที่ป รากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 เป็ น ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ WHART จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ) ทัง้ นี ้ ก่ อ นการลงทุน ของกองทรั ส ต์
WHART นัน้ WHA, Central WHA Alliance, WHA KPN Alliance และ WHAVH (รวมเรี ยกว่า “บริ ษัทเจ้ าของ
ทรัพย์ สิน”) เป็ นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ และเป็ นผู้มีสทิ ธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึง่ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ WHART รายหนึง่ รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สนิ ซึ่ง
กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ใน
ครัง้ นี ้ด้ วย
6.

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพื่อให้ กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์ WHART มีโอกาสในการได้ มีสว่ นรับผลประโยชน์สว่ น
เพิ่ ม ในทรัพ ย์ สิน ใหม่ที่ลงทุน ทัง้ นี ้ การที่ ก องทรั สต์ WHART มี จ านวนหน่วยทรัสต์ เพิ่ ม มากขึน้ อาจจะท าให้
หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ ้นสาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอ
ขาย
กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดใหญ่ ขึน้ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริ ษั ท ฯ คาดว่าอาจส่งเสริ มให้ เกิ ด
สภาพคล่องในตลาดรอง อีกทังกองทรั
้
สต์ WHART จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เพิ่มขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จัดหาผลประโยชน์อยูใ่ นปั จจุบนั

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
- ไม่มี –
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
9.1

กาหนดรายชื่ อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ที่มี สิท ธิ ในการเข้ าประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ข องกองทรั สต์
WHART ครั ง้ ที่ 2/2561 ในวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็ น วัน ให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ (Record
Date)

9.2

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 2/2561 ในวันที่ 14 มิถนุ ายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ่ มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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เอกสารแนบ 2
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
1. การลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
1.1

วันที่ทารายการ

: ภายหลัง จากที่ ได้ รั บ มติ อนุมัติจากที่ ป ระชุมผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์
WHART และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์ได้ ดาเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมแล้ วเสร็ จ และคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิ บัติตามเงื่ อ นไข
บัง คับ ก่ อ นที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

1.2

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์
WHART

: 1.

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("WHA") และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับ WHA

2.

บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล ดับ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากั ด (“Central WHA
Alliance”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท ร่ วมทุน ที่ WHA ถื อหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ
49.99

3.

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ เคพี เ อ็ น อะไลแอนซ์ จ ากั ด ( “WHA KPN
Alliance”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท ร่ วมทุน ที่ WHA ถื อหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ
64.97

4.

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“WHAVH”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่ WHA ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 99.99

รวมเรี ยกว่า (“บริ ษัทเจ้ าของทรั พย์ สิน”) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ ผู้
มีสิทธิ เช่าช่วงในทรั พย์ สิน ที่จ ะลงทุนเพิ่มเติม โดย WHA มีความสัมพันธ์ กับ
กองทรั สต์ WHART โดยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท
แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และ
เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของกองทรั ส ต์ WHART รวมถึ ง เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ WHART

1

1.3

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

1.4

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

บริ ษัทเจ้ าของทรั พย์ สินมีส่วนได้ เสี ยโดยเป็ นเจ้ าของ และ/หรื อ ผู้ทรงสิทธิ ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ WHA มีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของกองทรั ส ต์ WHART และเป็ นผู้ ที่ ก องทรั ส ต์ WHART
ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
: 1. กองทรัสต์ WHART จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนใน (1) กรรมสิทธิ์ สิทธิ การเช่า
และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน (2) กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าในสิง่ ปลูกสร้ าง
อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน และ (3) กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ
โดยมี มูล ค่ า รวมไม่เ กิ น 4,464,500,000 บาท (ช าระในวัน ที่ ก องทรั สต์
WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่า
ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ใน
อาคารและค่ า ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) นอกจากนี ้ สาหรับโครงการ
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรั ส ต์
WHART จะมี สิท ธิ ต่อ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิน อี ก 30 ปี ซึ่ง มี ค่า เช่ า สาหรั บ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมี
การต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิ จเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง) โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุนดังกล่าวได้ รวมรายการที่เกี่ยว
โยงกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินที่เป็ นส่วนประกอบของมูลค่าของสินทรั พย์
ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1) WHA เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้ างโครงการ
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จะจานอง
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างในโครงการดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART
(เพื่อเป็ นประกันการให้ เช่าต่ออีก 30 ปี )
2) ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ กองทรัสต์จะได้ รับรายได้ ค่าเช่าและ
บริ การ และเงินประกันการเช่าและการบริ การจาก WHA และ WHA
2

KPN Alliance หรื อ WHAVH (แล้ วแต่ โ ครงการ) โดย WHA และ
WHA KPN Alliance หรื อ WHAVH (แล้ วแต่โครงการ) จะชาระเงินค่า
เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนพื ้นที่เช่า ที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่
กองทรั ส ต์ WHART เข้ า ลงทุน รวมถึ ง ช าระค่า น า้ ค่ า ไฟ ค่ า ภาษี
โรงเรื อ นและที่ ดิ น และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ในส่ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี ้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance (แล้ ว แต่โครงการ) จะ
ชาระค่าเช่าในส่วนของพื ้นที่เช่าหลังคาที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ กองทรัสต์
WHART เข้ าลงทุนดังกล่าวด้ วย ตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทา
การ
3) ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ กองทรัสต์ WHART จะได้ รับรายได้
ค่าเช่าและบริ การ และเงินประกันการเช่าและการบริ การจาก WHA
และ WHA KPN Alliance ในส่ว นพื น้ ที่ อ าคารคลัง สิน ค้ า A3/2 ใน
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม. 23) ซึ่ง Yusen Logistic (Thailand) Co., Ltd. ได้ เช่าพื ้นที่อยู่ใน
ปั จจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าใน
วัน ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ ง หากครบก าหนดอายุก ารเช่ า
ดังกล่าวแล้ ว และผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื ออยู่ในระหว่างการ
เจรจาสัญ ญาเพื่ อ ต่อ อายุก ารเช่ า แต่ผ้ ูเ ช่ า ยัง ไม่ช าระค่า เช่ า โดย
WHA และ WHA KPN Alliance จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลา
หลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่า
ชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รวมถึ ง ช าระค่ า น า้ ค่ า ไฟ ค่ า ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทา
การ
2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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1.5

รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
ตั ้ง อยู่ ที่ ต าบลบางกระเจ้ า อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดย
มีเนือ้ ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 1 จาก WHA มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม พร้ อมค ามั่ น ของ WHA ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ก องทรั ส ต์
WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ข) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอาคารคลัง สิ น ค้ า โรงงาน และส านัก งานใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส
1) จานวน 1 หลัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084
ตารางเมตร พืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก
WHA มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์
WHART ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม พร้ อมค ามั่ น ของ WHA ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ
กองทรัสต์ WHART ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
(ค) กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)

1

เนือ้ ทีด่ ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามที ป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ที ด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น

4

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) ตัง้ อยู่ท่ ี
ต าบลบ่ อตาโล่ และต าบลล าตาเสา อ าเภอวั ง น้ อย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา2
(ก) กรรมสิทธิ์ ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ
45497) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3
(ข) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central
WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) จานวน 1 หลัง ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร
(ค) กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ ดิ น และอาคารคลัง สิ น ค้ าและส านัก งานของโครงการ
Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63)
(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม. 23) ตั ้ง อยู่ ที่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
(ก) สิทธิ การเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิ
การแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943

2

ภายใต้การอนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการที ่เกีย่ วข้อง ในวันที ่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART อาจจะ
จดทะเบี ยนให้บางส่วนของที ่ดินที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์ ) เพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้า
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชื ่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้แก่ทีด่ ิ นที ่ Central WHA Alliance เป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ซึ่งอยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับทีด่ ิ นทีก่ องทรัสต์ จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์ ) ด้วยค่าใช้จ่ายของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม
หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รับอนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอืน่ ที ่เกี ่ยวข้องในการดาเนิ นการจดภาระจายอมดังกล่าว
กองทรัสต์ WHART อาจยิ นยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของ Central WHA Alliance มี สิทธิ ใช้สอยหรื อใช้ประโยชน์ใน
บางส่วนของที ่ดินที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน ดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทางรถยนต์ ทางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณู ปโภคต่ างๆ
ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชือ่ และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาจะซื ้อจะขายที ด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ WHART
จะเข้าทากับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป
3
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น

5

และ 21944) เนื อ้ ที่ เ ช่ า รวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน 4 มี ก าหนด
ระยะเวลาการเช่าช่วงสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรื อประมาณ
25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม5
(ข) สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
จานวน 2 หลัง (แบ่งเป็ นอาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย
3 คูหา) และอาคาร B จานวน 1 หลัง) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 39,607 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เ ช่ า หลัง คาประมาณ
26,112 ตารางเมตร พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อัน
เป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
สิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
4
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม
(ค) กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลัง สินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA KPN
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลบัวลอย อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
(ก) กรรมสิทธิ์ ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ ที่ตาม
โฉนดรวม 15 ไร่6
(ข) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานโครงการ
DSG HSIL จานวน 1 หลัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ
16,620 ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 8,964
ตารางเมตร

4

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติ มภายในวันที ่ 1 มกราคม 2562
6
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
5

6

(ค) กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ DSG
HSIL
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ตาม (1) ถึ ง (4) มี ร ายละเอี ย ดพื น้ ที่ โ ดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวม
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)
พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา
156,534.61 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

13,822.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

35,212.00 ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
บริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็ นผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ เพื่ อ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในราคาที่ ไ ม่ สู ง กว่ า ราคาไม่ เ กิ น
4,464,500,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม) ซึง่ ประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ค่า
ซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ไม่
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) นอกจากนี ้ สาหรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์
WHART จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญา
เช่าโดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ เป็ นราคาที่
7

ไม่สงู กว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดของ
อสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมิน ค่าทรั พย์ สินเกิ น ร้ อยละ 10 (ให้
ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ อิสระ
2 รายที่กองทรั สต์ WHART ได้ ว่าจ้ างจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.6

ขนาดของรายการและมูลค่ารวม : 1. รายการการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน
ของสิง่ ตอบแทน
4,464,500,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและค่าทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะรวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง) นอกจากนี ้ สาหรั บ โครงการ WHA Mega Logistics Center
(พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรั สต์ WHART จะมีสิทธิ ต่อสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ อีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน
50,000,000 บาท (ซึ่ ง จะช าระเมื่ อ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ า โดยไม่ ร วม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง) โดยการลงทุน
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการลงทุนดังนี ้
(1)

WHA และ WHA KPN Alliance จะชาระค่าเช่าพื ้นที่อาคารทีไ่ ม่มี
ผู้เช่าสาหรับอาคารคลังสินค้ าเลขที่ A2/2 และ A3/1 ในโครงการ
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
23) ในอัตรา 155 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 3
ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน

(2)

ในกรณีที่เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าของอาคารคลังสินค้ าเลขที่
A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23) แล้ ว (สัญญาเช่าดังกล่าวครบกาหนดอายุการ
เช่าในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) และผู้เช่าไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา
เช่า หรื ออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผ้ ู
8

เช่ายังไม่ชาระค่าเช่า WHA และ WHA KPN Alliance จะชาระค่า
เช่าพื ้นที่สาหรับอาคารคลังสินค้ าเลขที่ A3/2 ในโครงการ WHA
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ใน
อัตรา 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้
เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562
(3)

WHA จะช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ห ลั ง คาในโครงการ WHA Mega
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) และ WHA หรื อ
WHA KPN Alliance จะช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ห ลัง คาในโครงการ
WHA-KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
23) ทีย่ งั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน ในอัตรา
ตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA และ WHA
KPN Alliance ต่อ ไป ทัง้ นี ้ ในระหว่า งการช าระค่า เช่ า หลัง คา
ดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคล
ที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ WHA ในอัน ที่ จ ะเช่ าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อน
บุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่า
เช่ า ที่ WHA หรื อ WHA KPN Alliance รั บ ช าระค่ า เช่ า หลัง คา
ให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่า
เช่ า ที่ มี ผ้ ูเ ช่ า รายอื่ น เสนอมาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ WHART (ถ้ ามี )
(“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการ
เช่ า หลัง คาตามเงื่ อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว
หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA หรื อ WHA KPN Alliance
ภายใต้ สัญ ญาตกลงกระท าการเป็ นอัน สิน้ สุดลง ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ทากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป

9

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ นนั ้ WHA จะเรี ยกเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ไม่ ร วมภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ) จาก
กองทรัสต์ WHART ซึ่งจะประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ งรวมกับ
อัต ราก าไรที่ ก าหนดไว้ แ น่ น อนรายปี ซึ่ ง อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ รายละเอียด
เพิ่มเติมจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุม
งานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพ ย์สิน
อื่นที่มิได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรั บปรุ งอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
โดยค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วใช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด
ค านวณเช่ น เดี ย วกัน กับ เกณฑ์ ใ นการค านวณค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติม ภายหลังจาก
การแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน 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 หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ซึ่งภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ WHART รายการดังกล่าวจะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่
เข้ าร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยในการประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1
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ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.7

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน

: มูลค่า ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จะไม่เ กิ น 4,464,500,000 บาท (ไม่ร วม
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) นอกจากนี ้ สาหรั บ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรัสต์
WHART มีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 50,000,000 ล้ านบาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า
โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) ประเมิ น โดยผู้
ประเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย คือ บริ ษัท บริ ษัท เซ้ าท์ อีส เอเซีย อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด โดยทัง้ 2
บริ ษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) ทังนี
้ ้ ราคาที่จะลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคา
ประเมินทรัพย์สนิ รวมที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์
ซึง่ ได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10

1.8

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
ผลตอบแทนการเช่ าและราคาประเมิ น ที่ ได้ รั บ จากรายงานประเมินค่า
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 ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์รวมกับกรอบอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้ ไม่
เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
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1.9

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ

: ทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คง
เพิ่ ม ขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง ช่ ว ยกระจายความเสี่ ย งของการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์
WHART

1.10

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

: จากการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ่ ม เติ ม จ านวนประมาณไม่ เ กิ น
299,180,000 หน่วย การกู้ยืมเงิน และเงิน ประกันการเช่าและการบริ การของ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยรายละเอี ย ดในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้ เงิน ประกันการเช่าและการบริ การ
ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ

1.11

การขออนุมตั ิทารายการ

: การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ WHART ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มาประชุมดังกล่าวต้ 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
ข อ ม ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ร ะ บุ ใ น ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป

1.12

ความเห็นของคณะกรรมการ
: 1. บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค รั ง้ นี เ้ ป็ น ไปเพื่ อ
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทา
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ WHART เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ น
รายการ และเปรี ยบเทียบความ
การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่ ง จะเพิ่ ม
สมเหตุสมผลระหว่างการทา
ผลประโยชน์ให้ กับกองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ ค่าเช่า
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รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก

และผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ ง
ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ ง เป็ น การเพิ่ ม ความหลากหลายของแหล่ง ที่ ม าของรายได้ อัน จะ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป
นอกจากนี ้ในการกาหนดราคาสุดท้ ายที่กองทรัสต์ WHART จะซื ้อทรัพย์สิน
ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จากบริ ษั ท เจ้ า ของทรั พ ย์ สิน กองทรั สต์ WHART จะ
อ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมซึ่งกาหนดไว้ ไม่เกิน 4,464,500,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) และสาหรับโครงการ WHA
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) กองทรั สต์ WHART
จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 50,000,000 ล้ านบาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญา
เช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ น
ราคาที่ไม่สงู กว่าราคาประเมินทรัพย์สนิ รวมที่ได้ จากรายงานการประเมินค่า
ต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อย
ละ 10 เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะ
เรี ย กเก็ บ จากกองทรั สต์ WHART บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการเปรี ย บเที ย บอัต รา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะเรี ยกเก็บกับกองทรัสต์ WHART
กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (Property Management
Fee) ของกองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ และทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ อื่น และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เห็นว่า
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก
WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมาตังแต่
้
ต้ น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ ยวชาญในการบริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า
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และอาคารโรงงาน อีกทัง้ ยังมีความชานาญในการบริ หารจัดการ และมี
ทีมงานด้ านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิ ภาพ โดย WHA นันถื
้ อ
ว่าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อม
ทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
เป็ นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สิน
ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม จึ ง เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของ
กองทรัสต์ WHART
โดยค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ช้ เกณฑ์ ก ารคิ ด ค านวณ
เ ช่ นเ ดี ย ว กั น กั บ เ กณฑ์ ในก า รค า นวณค่ า ธ รรม เ นี ย มผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ WHART การแปลงสภาพกองทุน
รวม WHAPF เป็ นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังจาก
การแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
อนึง่ ไม่มีกรรมการท่านใดของบริ ษัทฯ ที่เป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงในการขาย ให้ เช่า ให้ เช่าช่วงทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ WHART และ
การรับเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
1.13

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ

: ไม่มี

1.14

รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: 1.

ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ WHART นัน้ WHA ขายทรัพย์สิน
ทังหมด
้
2 โครงการให้ แก่กองทรัสต์ WHART ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์
กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง เฟส 1 และโครงการศูนย์ กระจาย
สิ น ค้ า WHA ลาดกระบั ง เฟส 2 และ (2) โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) และ WHA ให้ เช่ า
ทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม.18) แก่กองทรั สต์ WHART ในราคารวมทัง้ หมด 3 โครงการเป็ น
14

จานวน 4,385,243,552 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)
2.

กองทรั สต์ WHART ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ข อง
กองทรั สต์ WHART สาหรั บทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ WHART ลงทุนใน
ครัง้ แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบไปด้ วย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทังนี
้ ้
ไม่เ กิ น อัต ราร้ อยละ 3 ต่อ ปี ข องมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรั สต์
WHART (NAV)

3.

ในการลงทุ น เพิ่ ม ครั ง้ ที่ 1 ของกองทรั ส ต์ WHART นัน้ WHA ขาย
ทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมด 2 โครงการให้ แก่ ก องทรั ส ต์ WHART ได้ แก่ (1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 และ (2)
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี และ WHA ให้ เ ช่ า
ทรั พ ย์ สิ น โครงการ WHA Mega Logistics Center วั ง น้ อย 61 แก่
กองทรั ส ต์ WHART ในราคารวมทัง้ หมด 3 โครงการเป็ นจ านวน
4,645,912,801.56 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)

4.

กองทรั สต์ WHART ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทรั ส ต์ WHART ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ WHART ลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี
ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
WHART (NAV)
ในการลงทุ น เพิ่ ม ครั ง้ ที่ 2 ของกองทรั ส ต์ WHART นัน้ WHA ขาย
ทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) ให้ แก่
กองทรัสต์ WHART และ WHA ให้ เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5) แก่ ก องทรั ส ต์ WHART ใน
ราคารวมทังหมด
้
2 โครงการเป็ นจานวน 4,190,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)

5.

6.

กองทรั ส ต์ WHART ว่า จ้ าง WHA เป็ น ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทรั ส ต์ WHART ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ WHART ลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งรวมกับอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี
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ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
WHART (NAV)
7.

ในการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ WHART ภายหลังการแปลง
สภาพกองทุนรวม WHAPF นัน้ WHA ขายทรัพย์สนิ ทังหมด
้
2 โครงการ
ให้ แก่กองทรัสต์ ได้ แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา)
และ (2) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) และ WHA
ให้ ก องทรั ส ต์ WHART เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมด 2 โครงการ ได้ แ ก่ (1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม.19)
(ไม่รวมอาคาร C และ M) และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิ จิ ต ร กม.3) ในราคารวมทัง้ หมด 4 โครงการเป็ น
จานวน 3,090,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง)

8.

กองทรั สต์ WHART ว่าจ้ าง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทรั สต์ สาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ WHART ได้ รั บ มาจากการ
แปลงสภาพกองทุน รวม WHAPF เป็ น กองทรั สต์ WHART และการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ป ระกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ า ยที่
เกิ ดขึน้ จริ งรวมกับอัตรากาไรที่กาหนดไว้ แน่นอนรายปี ทัง้ นี ้ ไม่เกิ น
อัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ WHART
(NAV)

1.15

ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.16

รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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2. การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
2.1
วันที่ทารายการ
: ภายหลัง จากที่ ได้ รั บ มติ อนุมัติจากที่ ป ระชุมผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์
WHART และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์ได้ ดาเนินการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว
2.2

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์
WHART

: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ น ผู้จัด การ
กองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ราย
หนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จ จุบนั ของ
กองทรัสต์ WHART

2.3

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

: WHA มี ส่ว นได้ เ สี ย โดยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท
แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และ
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ WHART

2.4

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: การจัดสรรหน่วยทรั สต์ โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่
บุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
แล้ วจะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สามนี ้

2.5

ขนาดของรายการ

: ประมาณไม่เกิน 450,000,000 บาท (คานวณจากร้ อยละ 15 ของเงินระดมทุน
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์สงู สุด ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยกองทรัสต์ WHART ในมูลค่ารวมไม่เกิน 4,464,500,000 บาท โดยไม่รวม
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
รายการดังกล่าวเมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
จะลงทุน เพิ่ม เติม (รายการที่ 1) จะเข้ าข่ายเป็ น รายการเกี่ ยวโยงกันระหว่าง
กองทรั ส ต์ WHART กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ มีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ WHART ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าว
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ของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และรายการ
ดังกล่าวจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตาม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับรายการและข้ อความ
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรั สต์
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอ
มติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอ
มติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.6

เกณฑ์ในการกาหนดค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่ WHA และ/หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA
ต้ องชาระ

: ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรั พ ย์ สิน (4) อัต ราดอกเบี ย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัต รา
ผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนัก
ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
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2.7

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHA และ/
หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ
WHA

: กองทรั สต์ WHART สามารถกาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรั สต์ ที่เฉพาะเจาะจงได้
แน่นอน

2.8

การขออนุมตั ิทารายการ

: การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ WHART ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรั สต์
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ข อ ม ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ร ะ บุ ใ น ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป

2.9

ความเห็นของคณะกรรมการ
: สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทา
WHA มี ค วามสมเหตุสมผล เนื่ อ งจากสัด ส่ว นหน่ว ยทรั สต์ ที่ จัด สรรไม่ท าให้
รายการ และเปรี ยบเทียบความ
WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ถื อหน่วยทรั สต์ในลักษณะที่มี
สมเหตุสมผลระหว่างการทา
สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคุมคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้
รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับ
ส่วนหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่
บุคคลภายนอก
ใช้ กาหนดราคาทีเ่ สนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัว่ ไป
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2.10

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ

: ไม่มี
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เอกสารแนบ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
งบดุล
หน่ วย: พันบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมดปลายงวด
้
(หน่วย)
งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: พันบาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การคลังสินค้ า
รายได้ คา่ เช่าและบริ การอื่นๆ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

13,264,444.70
285,655.65
246,295.26
25,314.03
61,100.29
39,740.36
13,922,550.29

26,295,464.24
787,127.51
356,935.84
236,641.26
89,723.96
48,565.51
27,814,458.33

8,689.61
373,344.54
3,845,622.97
139,874.55
14,032.45
4,381,564.12
9,540,986.17

106,364.97
882,438.13
7,506,847.41
169,841.86
49,645.94
8,715,138.31
19,099,320.02

9,466,649.93
74,336.24
9,540,986.17
9.8144
972,142,000

18,927,083.48
172,236.54
19,099,320.02
9.7248
1,963,977,172

ปี บัญชี 2559

648,473.04
2,636.51

ปี บัญชี 2560

1,001,941.60
19,035.98
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งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: พันบาท
รายได้ ชดเชยค่าเช่าและบริ การสัญญาตกลงกระทาการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนิ นงานในระหว่ าง
งวด

ปี บัญชี 2559

งบกระแสเงินสด
หน่ วย: พันบาท
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

ปี บัญชี 2559

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
และข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อหน่วย
(บาท)

ปี บัญชี 2559

ปี บัญชี 2560

57,825.23
823.34
709,758.12

58,390.22
840.53
1,080,208.34

15,137.40
15,137.40
3,112.43
10,100.73
70,274.36
113,762.30
595,995.82

23,299.05
22,528.77
4,185.93
21,699.65
104,522.35
176,235.75
903,972.59

120,811.38
475,184.44

176,307.23
727,665.36

(95,380.45)
(95,380.45)
379,803.99

343.65
(49,500.30)
(49,156.65)
678,508.71

(3,593,262.72)
3,618,483.55
25,220.82

9.8144
0.3907

ปี บัญชี 2560
(2,313,466.12)
2,104,343.11
(209,123.01)
ปี บัญชี 2560
9.7248
0.3455
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
และข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

ปี บัญชี 2559
4.28
31.47
45.92

ปี บัญชี 2560
3.25
31.33
45.63

หมายเหตุ ที ่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จากัด ในฐานะผู้ จัด การกองทรัส ต์ WHART เมื ่อวัน ที ่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ ดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ลดทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีต่ รา
ไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็ น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพือ่ จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (กาหนดจ่ายเงินเฉลีย่ คื นจาก
การลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวันที ่ 23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิ น
จากกรณี ที่กองทรัสต์ มีรายการค่าใช้จ่ายจัดตัง้ กองทรัสต์ ซึ่ งเป็ นรายการทางบัญชี ที่ไม่มีกระแสเงิ นสดออกไปจริ ง และเงิ นสดจาก
ภาษี มูลค่าเพิ่มทีไ่ ด้รบั คืน โดยคานวณสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ถึงวันที ่ 31ธันวาคม 2560
2. ให้จ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.0865 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์โดยมีกาหนดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานระยะเวลาดังกล่าว ในวันที ่ 23 มีนาคม 2561
3. บริ ษัทกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่ สิ ทธิ ในการรับเงิ นคื นจากการลดทุน และรับเงิ นปันผล ในวันที ่ 12
มีนาคม 2561
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เอกสารแนบ 2
สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของบริษัทประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ 2 ราย คือ บริ ษัท เซ้ าท์อีส เอเซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมินทรั พย์สินที่กองทรั สต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ นี ้ ซึ่งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
โครงการอาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่า พร้ อมสานักงานจานวนทังสิ
้ ้น 4 โครงการ พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 156,534.61
ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 13,822.00 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคา 35,212.00 ตารางเมตร บนที่ดินรวม
ประมาณ 172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา โดยสรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้
ดังต่อไปนี ้
พืน้
ที่ดนิ

พืน้ ที่ให้ เช่ า (ตารางเมตร)
คลังสินค้ า
พืน้ ที่
พืน้ ที่
(ไร่ -งาน- และอาคาร
หลังคา
ลานจอด
ตาราง
สานักงาน
รถ
วา)

1. โครงการ WHA Mega 17-1Logistics Center
507
(พระราม 2 กม. 35
เฟส 1)
ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบาง
กระเจ้ า อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
2. โครงการ Central
96-1WHA Mega Logistics
448
Center (วังน้ อย 63)
ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบ่อตาโล่
และตาบลลาตาเสา
อาเภอวังน้ อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
3. โครงการ WHA KPN 43-3-06
Mega Logistics
Center (ถนนบางนาตราด กม. 23)

7
8

ราคาประเมินโดยวิธีรายได้ (บาท)
บริษัท เซ้ าท์ อีส บริษัท แกรนด์
เอเซีย อินเตอร์ แอสเซท แอด
เนชั่นแนล
ไวเซอรี่ จากัด
จากัด
656,300,000
735,000,000

14,084.00

9,100.00

4,858.00

86,223.61

-

-

2,234,000,000

2,198,000,000

39,607.00

26,112.00

-

835,600,000

863,000,000

เนือ้ ทีด่ ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามที ป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ที ด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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พืน้
ที่ดนิ

พืน้ ที่ให้ เช่ า (ตารางเมตร)
คลังสินค้ า
พืน้ ที่
พืน้ ที่
(ไร่ -งาน- และอาคาร
หลังคา
ลานจอด
ตาราง
สานักงาน
รถ
วา)

ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบางเสา
ธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
4. โครงการ DSG HSIL
ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบัวลอย
อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
รวม

หมายเหตุ

15-009

16,620.00

172-194.00

156,534.61 35,212.00

-

ราคาประเมินโดยวิธีรายได้ (บาท)
บริษัท เซ้ าท์ อีส บริษัท แกรนด์
เอเซีย อินเตอร์ แอสเซท แอด
เนชั่นแนล
ไวเซอรี่ จากัด
จากัด

8,964.00

450,000,000

462,000,000

13,822.00

4,175,900,000

4,258,000,000

- ราคาประเมิ น มู ล ค่ า อสังหาริ มทรัพย์ ข องบริ ษั ท เซ้ า ท์ อีส เอเซี ย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จากัด ตามรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วันที ่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ ง กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติ มภายใน วันที ่ 1 มกราคม 2562)
- ราคาประเมิ น มู ล ค่ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จ ากัด ตามรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 26 เมษายน 2561 (ราคา ณ วันที ่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ งกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติ มภายใน วันที ่ 1 มกราคม 2562)

9

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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เอกสารแนบ 3
สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
1. วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์
WHART และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และคูส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
บังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิ นของกองทรัสต์
WHART เรี ยบร้ อยแล้ ว

2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์
WHART

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิ น และ/หรื อบริ ษัทประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

: บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรั สตี มีส่วนได้ เสียโดยการเป็ น บุคคลที่กองทรัสต์
WHART ประสงค์ จ ะกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ น ามาซื อ้ และช าระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม

4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์ WHART จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และนาเงินที่
ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ WHART

5. เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

: เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรื อ เงินกู้ยืมระยะสันทั
้ งหมดจ
้
านวนรวมประมาณไม่
เกิ น 1,780,000,000 บาท โดยเงื่ อ นไขและรายละเอี ยดที่ สาคัญ จะเป็ นไป
ตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

6. ขนาดของรายการและมูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน

: การกู้ยื ม เงิ น สาหรั บ เงิ น กู้ทัง้ หมดจานวนประมาณไม่เกิ น 1,780,000,000
บาท โดยอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย จะเป็ นไปตามที่กองทรัสต์ WHART
จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือ
ชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป

7. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบ : เงื่ อนไขในการกู้ยืมเงิ น ซึ่งรวมถึง อัตราดอกเบีย้ และการชาระดอกเบีย้ จะ
แทน
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทาให้ กองทรัสต์ WHART เสียประโยชน์ โดย
มีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ
1

(Arm’s Length Basis) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ าท าธุ ร กรรมที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
กองทรั สต์ WHART อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบ
จากอัตราดอกเบี ้ย / ค่าตอบแทนที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ WHART ในอดีต
และอัต ราที่เรี ยกเก็ บกับ ผู้ก้ ู / ผู้รั บ บริ ก ารรายอื่น และผู้ที่ มี ส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้
โดยการด าเนิ น ธุ ร กรรมดัง กล่า วจะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์
WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ เช่น ค่าตอบแทน จานวนเงิน อัตรา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระราคา ฯลฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
มีการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกินร้ อย
ละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้ นแต่กรณียกเว้ นบางประการที่อาจระบุไว้ ในสัญญา
เงินกู้ตอ่ ไป
8. ประโยชน์ที่ได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทาให้ โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ WHART เกิดความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของ
กองทรั สต์ WHART ซึ่ง เป็ น ไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ใ้ น
ปั จจุบนั

9. การขออนุมตั ิทารายการ

: จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และ
รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ WHART กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ อง
ไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว
บริ ษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษ
โดยรายละเอียดผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอ
มติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงิ นเพื่อใช้ สาหรั บการลงทุนในทรั พ ย์ สิน ที่
ฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมนันจะเป็
้
นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
เนื่ อ งจากจะช่ ว ยให้ กองทรั ส ต์ WHART มี โ ครงสร้ างการบริ ห ารเงิ น ที่ มี
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สมเหตุ ส มผลระหว่ า งการท า
รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกับ
บุคคลภายนอก

ประสิทธิภาพมากขึ ้น และต้ นทุนในการลงทุนต่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ่ ม เติ ม เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผลตอบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่องของกองทรัสต์ WHART ด้ วย ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์
WHART ต้ องชาระในการกู้ยืมเงินในครัง้ นี จ้ ะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับอัตรา
การกู้ยืมเงินของลูกค้ าชันดี
้ ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั
ลูกค้ าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคี ยง
กัน (เช่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิทธิ ระหว่างเจ้ าหนี ้และผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหน่วยทรัสต์
และปั จ จัย ความเสี่ ย งอื่ น ๆ) ซึ่ ง ต่ า กว่ า ต้ น ทุน ทางการเงิ น ในส่ว นทุน ของ
กองทรั สต์ WHART อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่
กองทรั ส ต์ WHART จะกู้ ยื ม เงิ น จากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของทรั ส ตี ไ ม่ได้
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และทาให้ กองทรั สต์ WHART เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของ
บริ ษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

: ไม่มี

12. รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: 1. บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) เป็ นผู้ ให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนครัง้ แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้ าน
บาท และ/หรื อ วงเงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ ไม่เ กิ น 100 ล้ า นบาท โดยมี อัตรา
ดอกเบี ้ยในช่วงปี ที่ 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-2.00 ต่อปี
2. บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืม
เงินเพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนใน
การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,350 ล้ านบาท และ/หรื อ
วงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
้ เกิน 50 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงปี ที่ 1
ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-1.5 ต่อปี
3. บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) เป็ น ผู้ใ ห้ ก้ ู ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่
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กองทรัสต์ได้ ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,250
ล้ านบาท และ/หรื อวงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
้ เกิน 50 ล้ านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบี ้ยในช่วงปี ที่ 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-1.50 ต่อปี
4. บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) เป็ น ผู้ใ ห้ ก้ ู ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การลงทุน ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
เป็ นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ภายหลังจาก
การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรื อ
วงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
้ เกิน 4,061 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงปี
ที่ 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-1.50 ต่อปี
13. ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
งบดุล
หน่ วย: พันบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมดปลายงวด
้
(หน่วย)
งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: พันบาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การคลังสินค้ า
รายได้ คา่ เช่าและบริ การอื่นๆ
รายได้ ชดเชยค่าเช่าและบริ การสัญญาตกลงกระทาการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

13,264,444.70
285,655.65
246,295.26
25,314.03
61,100.29
39,740.36
13,922,550.29

26,295,464.24
787,127.51
356,935.84
236,641.26
89,723.96
48,565.51
27,814,458.33

8,689.61
373,344.54
3,845,622.97
139,874.55
14,032.45
4,381,564.12
9,540,986.17

106,364.97
882,438.13
7,506,847.41
169,841.86
49,645.94
8,715,138.31
19,099,320.02

9,466,649.93
74,336.24
9,540,986.17
9.8144
972,142,000

18,927,083.48
172,236.54
19,099,320.02
9.7248
1,963,977,172

ปี บัญชี 2559

648,473.04
2,636.51
57,825.23

ปี บัญชี 2560

1,001,941.60
19,035.98
58,390.22
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งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: พันบาท
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนิ นงานในระหว่ าง
งวด

ปี บัญชี 2559

ปี บัญชี 2560

823.34
709,758.12

840.53
1,080,208.34

15,137.40
15,137.40
3,112.43
10,100.73
70,274.36
113,762.30
595,995.82

23,299.05
22,528.77
4,185.93
21,699.65
104,522.35
176,235.75
903,972.59

120,811.38
475,184.44

176,307.23
727,665.36

(95,380.45)
(95,380.45)
379,803.99

343.65
(49,500.30)
(49,156.65)
678,508.71

งบกระแสเงินสด
หน่ วย: พันบาท
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

ปี บัญชี 2559

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
และข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิ่ ม ขึน้ ในสิน ทรั พ ย์ สุท ธิ จากการด าเนิ น งานสาหรั บ งวดต่อ
หน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)

ปี บัญชี 2559

ปี บัญชี 2560

(3,593,262.72)
3,618,483.55
25,220.82

(2,313,466.12)
2,104,343.11
(209,123.01)
ปี บัญชี 2560

9.8144
0.3907

9.7248
0.3455

4.28

3.25
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
และข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

ปี บัญชี 2559
31.47
45.92

ปี บัญชี 2560
31.33
45.63

หมายเหตุ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เมื ่อวันที ่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ ดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ลดทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0115 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่
ตราไว้จาก 9.2861 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็ น 9.2746 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพือ่ จ่ ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (กาหนดจ่ายเงิ นเฉลีย่
คืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวันที ่ 23 มีนาคม 2561) การจ่ายเงินลดทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นการจ่ายคืนสภาพคล่อง
ส่วนเกิ นจากกรณีทีก่ องทรัสต์ มีรายการค่าใช้จ่ายจัดตัง้ กองทรัสต์ ซึ่งเป็ นรายการทางบัญชีทีไ่ ม่มีกระแสเงิ นสดออกไปจริ ง และเงิ น
สดจากภาษี มูลค่าเพิ่มทีไ่ ด้รบั คื น โดยคานวณสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2560
2. ให้จ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.0865 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์โดยมีกาหนดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานระยะเวลาดังกล่าว ในวันที ่ 23 มีนาคม 2561
3. บริ ษัทกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพือ่ สิ ทธิ ในการรับเงิ นคื นจากการลดทุน และรับเงิ นปันผล ในวันที ่ 12
มีนาคม 2561
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