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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 

1.  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์เรียบร้อย

แล้ว 

   

2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติม มีความสมัพนัธ์กับกองทรัสต์โดยเป็นผู้

ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ รวมถึงเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ 

 

3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

  

WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 

และเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติม และเป็นผู้ ท่ีกองทรัสต์

ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์

จะลงทนุเพ่ิมเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   

4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทนุเพ่ิมเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสทิธิการเช่าในท่ีดิน กรรมสทิธ์ิในสิ่ง

ปลูกสร้างอาคารคลังสินค้า และสํานักงาน และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

โครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 และโครงการ WHA Mega 

Logistics Center สระบุรี จาก WHA โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,650,000,000 

บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้อง) ซึ่งมี

รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4 

 

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 
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5. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติม 

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิตร ก.ม. 4 

ตัง้อยู่ที่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 110571) เนือ้ท่ี

ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา 

 กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพืน้ท่ีเชา่

อาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเชา่

หลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร

และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของ

โค ร ง 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 วังน้อย 61 ตัง้อยู่ ณ 

ตาํบลบ่อตาโล่ อาํเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 สทิธิการเช่าท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 28892 28895 และ 

28896) ตามสญัญาเช่าท่ีดินลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 เนือ้ท่ีตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center วงัน้อย 61 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพืน้ท่ี เช่าหลังคารวม

ประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร

และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

3 
 

ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 

 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ตาํบล

หนองปลาหมอ อาํเภอหนองแค จังหวดัสระบุรี 

 

 กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 50692 และ 

50693) เนือ้ท่ีตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

 กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center สระบรีุ ขนาดพืน้ท่ีเชา่อาคารรวม

ประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

 กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร

และทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้

ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ 

 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุป

ดงัตอ่ไปนี ้

 

เนือ้ท่ีดินรวมตามท่ีระบใุนโฉนด  184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา 

(เฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ) 

 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 174,913.55 ตารางเมตร 

กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 

  

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมด 94,856.25 ตารางเมตร 

ในสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุประมาณ  

 
โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 รายท่ีกองทรัสต์

ได้วา่จ้างจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม : รายการการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
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ของสิง่ตอบแทน 4,650,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

โดยจะชําระทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้  WHA จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จากกองทรัสต์ 

ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกับอัตรากําไรท่ีกําหนดไว้

แนน่อนรายปี ซึง่อตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไมเ่กินอตัราร้อย

ละ 3 (สาม) ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตามท่ีกําหนดไว้

ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุงาน

ก่อสร้างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพ่ิมเติมและการปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิ

ได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

ควบคมุงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อย

ละ 2 (สอง) ของมลูคา่ก่อสร้าง 

 

รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกิน

กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ซึ่งภายใต้สญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่

น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 

ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
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นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการ

ขอมตเิป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

7. มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีจะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมจะไม่เกิน 4,650,000,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

จํานวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจํากดั และ บริษัท แกรนด์ แอส

เซท แอดไวเซอร่ี จํากัด โดยทัง้ 2 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทัง้นีร้าคาท่ีจะ

ลงทนุดงักลา่ว เป็นราคาท่ีไม่สงูกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินคา่ตํ่าสดุ

ของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 

   

8. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 

: มลูค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นีพิ้จารณาจากอตัราผลตอบแทน

การเช่าและราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานประเมินคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมิน

ราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

   

9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทนุ

ในทรัพย์สนิ 

: ทําให้รายได้คา่เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่คงเพ่ิมขึน้อีกทัง้

ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึง่พาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ 

   

10. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 

368,000,000 หน่วย (โดยราคาหน่วยทรัสต์ขัน้ตํ่าท่ีจะออกและเสนอขายจะมี

ราคาไม่ตํ่ากว่าหน่วยละ 9 บาท) การกู้ ยืมเงิน และเงินมัดจําค่าเช่าและ

คา่บริการของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้เงินมดัจําคา่เชา่และคา่บริการ

ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการ  

   

11. การขออนมุตัิทํารายการ : การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ทัง้นี ้บริษัทฯจะนําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิตอ่ไป 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํา

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหวา่งการทํา

รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

: บริษัทฯเห็นวา่การลงทนุเพ่ิมเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ี

ดีท่ีสดุของกองทรัสต์ เน่ืองจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมี

ศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึง่จะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ โดยมีโอกาส

จะทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความมัน่คงเพ่ิมขึน้ 

อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสีย่งของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของแหลง่ท่ีมาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป นอกจากนีใ้นการกําหนด

ราคาสดุท้ายท่ีกองทรัสต์จะซือ้ทรัพย์สินจะลงทนุเพ่ิมเติมจาก WHA กองทรัสต์

จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมี

ความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯมีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมซึ่ง

กําหนดไว้ไม่เกิน 4,650,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่สงูกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า

ตํ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 

10 เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  

 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ

สมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ี WHA จะเรียก

เก็บจากกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้ทําการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเรียกเก็บกับกองทรัสต์ กับอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหาร

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

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืน และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน บริษัทฯเห็นว่าอัตราค่าตอบแทน

ดงักล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเน่ืองจาก WHA เป็นเจ้าของ

และผู้ บ ริหารงานในทรัพย์สิน ท่ีจะลงทุนเพ่ิม เติมมาตัง้แต่ ต้น และเป็น

ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชํานาญ

ในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีก

ทัง้ยังมีความชํานาญในการบริหาร จัดการ และมีทีมงานด้านต่างๆท่ีมี

ป ระสบ ก ารณ์ แ ละมี ป ระสิท ธิภ าพ  โด ย  WHA นั น้ ถือ ว่า เป็ น ผู้ บ ริห าร

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคย

กบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมเป็นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม จึงเป็นธุรกรรมท่ี
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์  

 

อนึง่ ไมม่ีกรรมการทา่นใดของบริษัทฯท่ีเป็นบคุคลท่ีมีสว่นได้เสีย หรือเป็นบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ และการรับเป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้

   

13. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท  

: ไมม่ี 

 

14. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 

: 

 

1. WHA ขายทรัพย์สินทัง้หมด 3 โครงการให้แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน

ครัง้แรกของกองทรัสต์ (1) ได้แก่ โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA 

ลาดกระบัง Phase 1  และโครงการศูน ย์กระจายสิน ค้า  WHA 

ลาดกระบัง 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 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

2. กองทรัสต์ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนในครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงรวมกบั

อตัรากําไรท่ีกําหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปี

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV)    

 

15. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 

 

: 

 

1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ประกอบด้วย 

นายกําธร ตติยกว ี

นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
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นายธนภทัร อนนัตประยรู 

นายโกศล แย้มลมีลู 

นายรชต ตราชวูณิช 

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 

 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 

(วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2558) 

 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน)  

15.00 

สาํนกังานประกนัสงัคม 12.87 

ธนาคาร ออมสนิ 6.44 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

จํากดั(มหาชน) 

6.44 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

5.52 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

3.22 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

2.43 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

2.14 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1.82 

กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้

อินคมั พลสั 

1.72 

 
 

16. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 

: 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

17. รายการประเมินสนิทรัพย์โดยยอ่ 

 

: 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือน สิน้สุด ณ 31 มีนาคม 2558 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ท่ีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จํากดั สาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตัง้แต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557) และงบ

การเงินฉบบัสอบทานสาํหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
 

งบดุล (หน่วย : พนับาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

มีนาคม 2558 

สินทรัพย์   

เงินลงทนุตามราคายตุธิรรม 4,406,368.93 4,406,368.93 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 70,018.64 125,884.38 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 94,972.12 90,228.78 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 934.89 2,873.76 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 37,339.70 35,689.60 

สนิทรัพย์อ่ืน 3,663.26 3,735.58 

รวมสินทรัพย์ 4,613,297.53 4,664,781.03 

หนีส้นิ    

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 5,183.49 4,237.10 

เงินมดัจํารับจากลกูค้า 157,219.68 159,606.56 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,322,720.31 1,323,469.32 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 9,776.20 10,452.77 

หนีส้นิอ่ืน 3,795.96 16.44 

รวมหนีส้ิน 1,498,695.64 1,497,782.18 

สินทรัพย์สุทธิ 3,114,601.89 3,166,998.84 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 3,107,900.00 3,107,900.00 

กําไรสะสม 6,701.89 59,098.84 

สนิทรัพย์สทุธิ 3,114,601.89 3,166,998.84 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0215 10.1901 

จํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 310,790,000 310,790,000 

 

งบกาํไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท) ปีบัญช ี2557* ม.ค.-มี.ค. 2558 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้คา่เชา่และบริการ 14,141.25 80,625.76 
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งบกาํไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท) ปีบัญช ี2557* ม.ค.-มี.ค. 2558 

รายได้ดอกเบีย้ 233.85 88.74 

รวมรายได้ 14,375.10 80,714.49 

ค่าใช้จ่าย   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 222.83 842.69 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 457.87 1,731.56 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 120.63 309.04 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 129.43 685.22 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 3,766.46 8,974.80 

รวมค่าใช้จ่าย 4,697.21 12,543.31 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 9,677.88 68,171.19 

ดอกเบีย้จ่าย 2,975.99 15,774.24 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,701.89 52,396.95 

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 6,701.89 52,396.95 

*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : พันบาท) ปีบัญช ี2557* ม.ค.-มี.ค. 2558 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (4,262,061.90) 69,528.21  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,332,080.54 (13,662.47) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 70,018.64 55,865.74 

*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคัญ 
(หน่วย : พันบาท) 

ปีบัญช ี2557* ม.ค.-มี.ค. 2558 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0215 10.1901 

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) 0.0216 0.1686 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 0.24 1.56 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 32.49 32.11 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (เทา่)  0.48 0.48 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 3.25 4.32 

*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ WHART 

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของกองทรัสต์ WHART ในอตัราหน่วยทรัสต์ละ 0.2094 บาท 
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รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65,079,426 บาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2558  และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558  

  



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

12 
 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จํากดั ได้ทําการประเมินทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคาร

คลังสินค้าให้เช่า จํานวนทัง้สิน้ 3 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 174,913.55 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลังคา

ประมาณ 94,856.25 ตารางเมตร บนท่ีดินตามโฉนดรวมประมาณ 184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา  

โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

  พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ (ตารางเมตร) ราคาประเมิน  

โดยวิธีรายได้ (บาท)  

 โครงการ คลังสินค้าและ

อาคารสาํนักงาน 
พืน้ที่หลังคา กรุงเทพประเมิน

ราคา1 
แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี2 

1. WHA Mega Logistics Center ชล

หารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้อยูท่ี่ตําบลบาง

ปลา อําเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 

     

 - กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 1 โฉนด 

(โฉนดเลขที่ 110571) 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 
พร้อมสํานกังาน จํานวน 5 หลงั 

และสว่นปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ 

81-0-15.9 80,745.55 68,384.20 2,357,000,000 2,298,000,000 

2. WHA Mega Logistics Center วัง

น้อย 61 ตัง้อยู่ ณ ตําบลบอ่ตาโล ่(ลํา

ไทร) อําเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
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  พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ (ตารางเมตร) ราคาประเมิน  

โดยวิธีรายได้ (บาท)  

 โครงการ คลังสินค้าและ

อาคารสาํนักงาน 
พืน้ที่หลังคา กรุงเทพประเมิน

ราคา1 
แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี2 

 - สิทธิการเชา่ที่ดินรวม 3 โฉนด 

(โฉนดเลขที่ 28892 28895 

(บางสว่น) และ 28896) ตาม

สญัญาเชา่ทีด่ินลงวนัที่ 5 ตลุาคม 

พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาเชา่ที่ดินลงวนัที่ 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีกําหนด

ระยะเวลาการเชา่ 30 ปี ตัง้แต่

วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 

30 เมษายน พ.ศ. 2585 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

พร้อมสํานกังาน จํานวน 5 หลงั 

และสว่นปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ 

69-0-16 61,182 26,472.05 1,184,000,000 1,190,000,000 

3. WHA Mega Logistics Center ตัง้อยู่ 

ณ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนอง

แค จงัหวดัสระบรีุ 

     

 - กรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด 

(โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

พร้อมสํานกังาน จํานวน 3 หลงั 

และสว่นปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ 

34-3-12 32,986 - 799,000,000 803,000,000 

 รวม 184-3-43.9 174,913.55 94,856.25 4,340,000,000 4,291,000,000 

1  ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั ตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 12 

มิถนุายน 2558  (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งคาดวา่เป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

2  ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 

30 เมษายน 2558  (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึง่คาดวา่เป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพ่ิมเติม) 


