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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  (“กองทรัสต์”) ขอรายงานเก่ียวกับความ
ประสงค์ในการเพิ่มทนุและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทนุของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนประมาณไมเ่กิน 
316,290,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบันจ านวน 661,670,000 หน่วย จะท าให้
กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน 977,960,000 หน่วย มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.6281 บาท และกองทรัสต์
จะกู้ยืมเงินระยะยาวในจ านวนวงเงินไม่เกิน 1,300,000,000 บาท และจะใช้เงินค่ามดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ
ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 55,000,000 บาท เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 4,190,000,000บาท โดยราคาทรัพย์สินดงักล่าวยงัไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย ส าหรับ
ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มี
ความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนใน
ระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดย
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดย
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
 
บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม (Rights Offering) 
ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะ
ซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือ 
น้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

  
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิที่จะจดัสรร
หน่วยทรัสต์ที่ เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 
 
ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์
ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

ส่วนที่ 2 จดัสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กบัผู้ ถือทรัสต์เดิม ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้หากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่
จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชี ช้วนการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  
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อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ WHART 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
 
ตารางดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จดัสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
(Rights Offering) ที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

ไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 50 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่
จะมีการออก
และเสนอขาย 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2),(3), และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจาก

ที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

สว่นที่ 2  จดัสรรเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึง่รวมถึง
ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้
พิเศษ ซึง่ไมใ่ช่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) 

หนว่ยทรัสต์
สว่นที่เหลอืจาก
การเสนอขาย
ให้กบัผู้ ถือ
หนว่ย 

ทรัสต์เดิม 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดภายหลงั 
และหลงัจากที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2),(3), และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจาก

ที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

 
 หมายเหต ุ
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 (1) วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มจะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้มีการเพิ่มทนุ 
 
 (2) ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่

จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัด
จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

 
 (3) ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที่ เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 
และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่
จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 

 
2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็น
จ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 

13.30 น. ที่ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุ

เพิ่มเติม บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  
 

เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

)1(  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม. 5 ตัง้อยู่ที่ต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 

 สทิธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) ตามสญัญาเช่า
ช่วงที่ดินลงวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนือ้ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 
ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ
ประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวนัที่
คาดวา่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ  

 กรรมสิทธ์ิในคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00  
ตารางเมตร1 พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ที่
เช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า
และส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร 
กม. 5 

)2(  โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้อยู่  ณ แขวงคลอง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

                                                 
1 พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญาเช่า ได้มีการ
ดดัแปลงพืน้ที่ภายในคลงัสินค้าซ่ึงท าให้พืน้ที่ใช้สอยได้จริงอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดดัแปลง
อาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใช้อาคาร 
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 กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 
42154, 44285, 44286, 44287, 45003, 45005) เนือ้ที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 
งาน 51 ตารางวา และอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ  1,350.00 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร2  

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า
และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนด   166 ไร่ 36 ตารางวา 
(เฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ) 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   159,141.00  ตารางเมตร 
กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี  3,728.90  ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 110,129.90 ตารางเมตร 
 กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯได้แตง่ตัง้ให้บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดัเป็น  
ผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาไม่เกิน 4,190,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 (ไมร่วม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สนิท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อนการลงทนุของกองทรัสต์ นัน้ WHA เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

                                                 
2 พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นที่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคาร
เลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ WHA ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็น
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์รายหนึง่ รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ให้
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์มีทรัพย์สนิเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลให้มีการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ นอกจากนีก้ารเข้าลงทนุ

ในทรัพย์สินดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่
ลงทุน ทัง้นี ้การที่กองทรัสต์มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึน้
ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน 
 
 กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทฯ คาดวา่จะสง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่งใน

ตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้
เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

 
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/ จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

- ไมม่ี – 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

ครัง้ที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 
 9.2 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ที ่1/2559 ในวนัท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2559 

เวลา 13.30 น. ที่ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่  349 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯเพื่อมีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเร่ืองอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
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ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
 กรรมการ  
 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

  




