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สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
1.

วันที่ทํารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน
ก.ล.ต.”) ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อง และกองทรั สต์ ได้ ดําเนิ นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้ วเสร็ จ และคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กําหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เรี ยบร้ อย
แล้ ว

2.

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บริ ษั ท ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม มีความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์โดยเป็ นผู้
ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรัสต์ รวมถึงเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์

3.

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

4.

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

WHA มีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรัส ต์
และเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็ นผู้ที่กองทรัสต์
ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
: กองทรัสต์จะนําเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน กรรมสิทธิ์ในสิ่ง
ปลูก สร้ างอาคารคลังสิน ค้ า และสํานัก งาน และกรรมสิท ธิ์ ในทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ งของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 และโครงการ WHA Mega
Logistics Center สระบุรี จาก WHA โดยมี มูล ค่ารวมไม่เกิ น 4,650,000,000
บาท (ไม่รวมภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะรวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง) ซึ่ ง มี
รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 4
นอกจากนี ้ กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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5.

รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

: (1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4
ตัง้ อยู่ท่ ตี าํ บลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนื ้อที่
ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพื ้นที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่า
หลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดิน และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ ของที่ ดิน และอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โค รง ก า ร WHA Mega Logistics Center ช ล ห า ร พิ จิ ต ร
ก.ม. 4






(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ตัง้ อยู่ ณ
ตําบลบ่ อตาโล่ อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ
28896) ตามสัญ ญาเช่ าที่ ดิ น ลงวัน ที่ 5 ตุล าคม พ.ศ. 2554
และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ า หลัง คารวม
ประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดิน และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้
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ประโยชน์ ของที่ ดิน และอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61
(3)

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้ อยู่ ณ ตําบล
หนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ
50693) เนื ้อที่ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics Center สระบุรี ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 32,986 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี






ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุป
ดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนด
(เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน)

184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

174,913.55 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมด
้
ในส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ

94,856.25 ตารางเมตร

โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ อิสระ 2 รายที่กองทรัสต์
ได้ วา่ จ้ างจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
6.

ขนาดของรายการและมูลค่ารวม : รายการการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี มู ล ค่ า รวมไม่ เกิ น
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ของสิง่ ตอบแทน

4,650,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
โดยจะชําระทังจํ
้ านวนในวันจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิ การเช่าใน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น้ WHA จะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) จากกองทรัสต์
ซึ่งจะประกอบไปด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง รวมกับ อัต รากํ า ไรที่ กํ าหนดไว้
แน่นอนรายปี ซึง่ อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่เกินอัตราร้ อย
ละ 3 (สาม) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามที่กําหนดไว้
ในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัส ต์ ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดเพิ่ ม เติม จะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ควบคุมงาน
ก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุ งทรัพย์สินอื่นที่มิ
ได้ มาจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อย
ละ 2 (สอง) ของมูลค่าก่อสร้ าง
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 บาท และเกิน
กว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ซึ่งภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังท
้
รั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ รายการดัง กล่า วจะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทงั ้ หมด
ทังนี
้ ้ จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกัน
ได้ ไม่น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยทรั สต์ ท่ี จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่
4
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นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน

: มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม จะไม่ เกิ น 4,650,000,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
จํานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคาจํากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จํ า กัด โดยทัง้ 2 บริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม โดยใช้ วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ทัง้ นี ร้ าคาที่ จ ะ
ลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าตํ่าสุด
ของอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 10

8.

เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้พิจารณาจากอัตราผลตอบแทน
การเช่าและราคาประเมินที่ได้ รับจากรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน
ราคาอิสระจํานวน 2 ราย

9.

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ

: ทําให้ รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้นอีกทัง้
ยังช่ ว ยกระจายความเสี่ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์
รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์

10.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

: จากการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เพิ่ ม เติ ม จํ า นวนประมาณไม่ เกิ น
368,000,000 หน่วย (โดยราคาหน่วยทรัสต์ขนตํ
ั ้ ่าที่จะออกและเสนอขายจะมี
ราคาไม่ ตํ่ า กว่ า หน่ ว ยละ 9 บาท) การกู้ ยื ม เงิ น และเงิ น มัด จํ า ค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้ เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริ การ
ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ

11.

การขออนุมตั ิทํารายการ

: การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะนําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป
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12.

ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํา
รายการ และเปรี ยบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการทํา
รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก

: บริ ษัทฯเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึง่ จะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กบั กองทรัสต์ โดยมีโอกาส
จะทําให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น
อีกทังยั
้ งช่วยกระจายความเสีย่ งของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป นอกจากนี ้ในการกําหนด
ราคาสุดท้ ายที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สินจะลงทุนเพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์
จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่ง
กําหนดไว้ ไม่เกิ น 4,650,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่า
ตํ่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ
10 เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
ในส่วนของค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ ในการพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะเรี ยก
เก็ บจากกองทรัสต์ บริ ษัทฯ ได้ ทําการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ กับ กองทรั ส ต์ กับ อัต ราค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ( Property Management Fee) ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริ มทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับการบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ในปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯเห็ น ว่าอัต ราค่า ตอบแทน
ดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHA เป็ นเจ้ าของ
และผู้ บริ ห ารงานในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม มาตั ง้ แต่ ต้ น และเป็ น
ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชํานาญ
ในการบริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีก
ทั ง้ ยั ง มี ค วามชํ า นาญในการบริ ห าร จั ด การ และมี ที ม งานด้ านต่ า งๆที่ มี
ประสบ การณ์ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย WHA นั น้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคย
กับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็ นธุรกรรมที่
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เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
อนึง่ ไม่มีกรรมการท่านใดของบริ ษัทฯที่เป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อเป็ นบุคคล
ที่ เกี่ ย วโยงในการขายทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ และการรั บ เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
13.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท

: ไม่มี

14.

รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: 1.

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

2.

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

15.

รายชื่อผู้บริ หาร และรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด

: 1.

รายชื่อผู้บริ หาร
ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
ประกอบด้ วย
นายกําธร ตติยกวี
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
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นายธนภัทร อนันตประยูร
นายโกศล แย้ มลีมลู
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
2.

รายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ 10 รายแรก ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นล่าสุด
(วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
15.00
จํากัด (มหาชน)
สํานักงานประกันสังคม
12.87
ธนาคาร ออมสิน
6.44
บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชี วิต
6.44
จํากัด(มหาชน)
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จํ า กั ด
5.52
(มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ป ระกัน ชี วิ ต จํ า กัด
3.22
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื องไทยประกัน ชี วิต จํ ากัด
2.43
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จํ า กั ด
2.14
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.82
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้
1.72
อินคัม พลัส
16.

ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

17.

รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2558
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) และงบ
การเงินฉบับสอบทานสําหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
งบดุล (หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)
งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
4,406,368.93
70,018.64
94,972.12
934.89
37,339.70
3,663.26
4,613,297.53

4,406,368.93
125,884.38
90,228.78
2,873.76
35,689.60
3,735.58
4,664,781.03

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

4,237.10
159,606.56
1,323,469.32
10,452.77
16.44
1,497,782.18
3,166,998.84

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

3,107,900.00
59,098.84
3,166,998.84
10.1901
310,790,000

ปี บัญชี 2557*
14,141.25
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ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

ม.ค.-มี.ค. 2558
80,625.76

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4

งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด

ปี บัญชี 2557*
233.85
14,375.10

ม.ค.-มี.ค. 2558
88.74
80,714.49

222.83
457.87
120.63
129.43
3,766.46
4,697.21
9,677.88
2,975.99
6,701.89
6,701.89

842.69
1,731.56
309.04
685.22
8,974.80
12,543.31
68,171.19
15,774.24
52,396.95
52,396.95

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

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

ม.ค.-มี.ค. 2558
69,528.21
(13,662.47)
55,865.74

ปี บัญชี 2557*

ม.ค.-มี.ค. 2558

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํ คัญ
(หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)
*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

10.0215
0.0216
0.24
32.49
0.48
3.25

10.1901
0.1686
1.56
32.11
0.48
4.32

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ WHART
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของกองทรัสต์ WHART ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.2094 บาท
10

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 65,079,426 บาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4

สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของบริษัทประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จํากัด ได้ ทําการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคาร
คลังสินค้ าให้ เช่ า จํ านวนทัง้ สิน้ 3 โครงการ พื น้ ที่ เช่ าอาคารรวมประมาณ 174,913.55 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ าหลังคา
ประมาณ 94,856.25 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา
โดยสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
พืน้ ที่ดิน

โครงการ
1.

(ไร่ -งานตารางวา)

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ (ตารางเมตร)

ราคาประเมิน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

คลังสินค้ าและ
อาคารสํานักงาน

พืน้ ที่หลังคา

กรุ งเทพประเมิน
ราคา1

แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ 2

2,357,000,000

2,298,000,000

WHA Mega Logistics Center ชล
หารพิจิตร ก.ม. 4 ตังอยู
้ ท่ ี่ตําบลบาง
ปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด
(โฉนดเลขที่ 110571)
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า

81-0-15.9

80,745.55

พร้ อมสํานักงาน จํานวน 5หลัง
และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ
2.

WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61 ตั ้งอยู่ ณ ตําบลบ่อตาโล่ (ลํา
ไทร) อําเภอวังน้ อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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68,384.20

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
พืน้ ที่ดิน

โครงการ

(ไร่ -งานตารางวา)

-

3.

สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด
69-0-16
(โฉนดเลขที่ 28892 28895
(บางส่วน) และ 28896) ตาม
สัญญาเช่าทีด่ ินลงวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2554 และสัญญาแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง
30 เมษายน พ.ศ. 2585
- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า
พร้ อมสํานักงาน จํานวน 5 หลัง
และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ
WHA Mega Logistics Center ตังอยู
้ ่

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ (ตารางเมตร)

ราคาประเมิน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

คลังสินค้ าและ
อาคารสํานักงาน

พืน้ ที่หลังคา

กรุ งเทพประเมิน
ราคา1

แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ 2

61,182

26,472.05

1,184,000,000

1,190,000,000

32,986

-

799,000,000

803,000,000

174,913.55

94,856.25

4,340,000,000

4,291,000,000

ณ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี
-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด

34-3-12

(โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693)
- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า
พร้ อมสํานักงาน จํานวน 3 หลัง
และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ
รวม
1

184-3-43.9

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 12
มิถนุ ายน 2558 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติม)

2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่
30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึง่ คาดว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม)
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