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กองทรัสต์Á¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�Ä�อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า�́��̈·ª Á°�Á°�¡ ¦ Á̧¤ Ȩ́¥¤�Ã�¦ ท 

หมายเหตุประกอบประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมตฐิาน

 Îµ®¦ �́�̧�́Ê�Â�nª �́�̧É�1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �¹�ª �́�̧É�30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559

ŝ

ก �o° ¤ ¼̈�́Éª Å�(ต่อ)

1) °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É¤ °̧ ¥¼nÁ�·¤ (ต่อ)

1.3) โครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2  

�¦ ¦ ¤ ·��·ÍÄ��̧É�·�¦ ª ¤�1Ã����Á�ºÊ°�̧É�·��µ¤Ã����35 ไร่ Â̈ ³�¦ ¦ ¤ ·��·ÍÄ�°µ�µ¦ �̈�́ ·��oµÂ̈ ³  Îµ�́��µ�Phase 1

และอาคารคลงัสินคา้และสาํนักงาน Phase 2 รวมจาํนวน 2 หลงั ��µ�¡ ºÊ��̧ÉÁ�nµ¦ ª ¤�¦ ³ ¤µ��35,318.97 ตารางเมตร 

รว¤�¹��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ� ·É��̈¼� ¦ oµ�Â̈ ³�¦ ¡́ ¥r ·�° ºÉ��Ç�° �́Á�È� nª ��ª��°��̧É�·�Â̈ ³ ° µ�µ¦ �Á�¦ ºÉ°�¤º°�° »��¦ �r�

งานระบบในอาคาร Â̈ ³ �¦ ¡́ ¥r ·�° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��Á�̧É¥ª Á�ºÉ°�Â̈ ³�ÎµÁ�È��n°�µ¦ Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�°��̧É�·�Â̈ ³ ° µ�µ¦

คลงัสินคา้และสาํนกังานของโครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบงั 

° �̧�́Ê� กองทรัสต์Å�o�Îµ �́�µÄ®oÁ�nµ¡ ºÊ��̧É nª �®¨ �́�µ�°�°µ�µ¦ �̈�́ ·��oµÁ¡ ºÉ°�¦ ³ �°��»¦ �·��̈·�Â̈ ³�Îµ®�nµ¥

Å¢ ¢oµ�µ�¦ ³��Å¢ ¢oµ¡ ¨ �́�µ�Â �° µ�·�¥r�̧É�·��́Ê���®¨ �́�µ��́��¦ ·¬�́¦ nª ¤�»��Ã�¥¤�̧Îµ®��¦ ³ ¥³ Áª ¨ µÁ�nµ�µ¤

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�°� �́�µ�ºÊ°�µ¥Å¢ ¢oµ�́��µ¦ Å¢ ¢oµ��¦ ®¨ ª ���¦ ³ ¤µ� 25 ปี �¹É� �́�µ�³ ¤ �̧̈Ä�o�́��́��n°Á¤ºÉ°�¼oÁ�nµ

Å�oÁ�oµ�Îµ �́�µ�ºÊ°�µ¥Å¢¢oµ�́��µ¦ ไฟฟ้านครหลวง โดย¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 18��¦ ª ¤¡ ºÊ��̧Éหลงัคา 23,976.30 ตารางเมตร 

ปัจจุบนัสญัญาเช่าสาํหรับโครงการดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.23) ¦ ª ¤ ¡ ºÊ��̧Éหลงัคา 50,641.04 ตารางเมตร 

° ¥nµ�Å¦ �È�̧�Á�ºÉ°��µ�¥�́Å¤n¤ �̧¼oÁ�nµÄ�¡ ºÊ��̧É�́��̈nµª �บ¦ ·¬ �́��́��̈ ·ª Á°�Á°��° ¦ r�° Á¦ �́É�จาํกดั (มหาชน)  

ตกลงเป็นผูช้ ําระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นเวลา 25 �̧��́�Â�nª �́�̧É�°��¦ ́ �rÁ�oµ̈ ��»�

�¦ Ế�Â¦ ��เวน้แต่ในช่วง 25 �̧�́Ê���¦ ·¬�́��́��̈ ·ª Á°�Á°��° ¦ r�° Á¦ �́É�จาํกดั (มหาชน) จะสามารถจดัหา 

ผูเ้ช่ามาเช่าหลังคาดังกล่าวได้ Ã�¥¤ ¦̧ ³ ¥³ Áª ¨ µÁ�nµÅ¤n�o° ¥�ª nµ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧ÉÁ®¨ º°�°��25 �̧��́Ê��̧Ê�£µ¥Ä�o

ขอ้กาํหนดÂ̈ ³ Á�ºÉ°�Å��ารÁ�nµÂ̈ ³ ° �́¦ µ�nµÁ�nµ�̧ÉÅ¤n�o° ¥Å��ª nµÁ�·¤

ทางเขา้ออกของโครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA

ลาดกระบัง Phase 2 Á�È��µ�Á�oµ° °��̧É�·��n° �́��̧É�·��°��µ¦ ¦ �Å¢ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥ �¹É�บริษทั ดับบลิวเอชเอ  

�° ¦ r�° Á¦ �́É���Îµ�́���¤®µชน) อยู่ระหวา่งดาํเนินการ Á¡ ºÉ° Ä®o�°��¦ ́ �rÅ�o¦ �́°�»�µ�Ä®oÄ�o�̧É�·�Á�ºÉ° ¤�n°�µ��́�

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่านเข้าออกของโครงการสู่ถนนสาธารณะ โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ  

�° ¦ r�° Á¦ �́É��จาํกดั (มหาชน) รับภาระค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ �°��µ��̧Ê Îµ®¦ �́�̧É�·��̧É�́�Á าพาดสายไฟฟ้า 

Á�oµÃ�¦ ��µ¦ �́Ê�Á�È��̧É�·��°��µ¦ ¦ �Å¢ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥ �¦ ·¬ �́��́��̈ ·ª Á°�Á°��° ¦ r�° Á¦ �́É���Îµ�́���¤®µ���

° ¥¼n¦ ³ ®ª nµ��ÎµÁ�·��µ¦ Á¡ ºÉ° Ä®o�°��¦ ́ �r µ¤ µ¦ �Á�nµ�̧É�·��°��µ¦ ¦ �Å¢ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�¡ ºÊ��̧É�́�Á µ

พาดสายไฟฟ้าได ้Â̈ ³�¦ ·¬�́��́��̈·ª Á°�Á°��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµกดั (มหาชน) รับภาระค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการดงักล่าว
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řŞ

ข  ¦ »��o°  ¤ ¤�·�µ��̧É Îµ�́��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ�¦ ³ ¤ µ��µ¦ (ต่อ)

4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ (ต่อ)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทรัสต์ฯเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ

0.75 �n° �̧��Å¤n¦ ª ¤£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ ) �°�¤¼̈�nµ�¦ ¡́ ¥r ·� »��·�°��°��¦ ́ �r² ��̧É�Îµ�ª�Ã�¥�¼o�́��µ¦ �°��¦ ́ �r²  และ

รับรองโดยทรัสตี �́Ê��̧Ê° �́¦ µ�̧É�µ�ª nµ�³ Á¦ ¥̧�Á�È�Å¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �0.25 ต่อปีของราคาทุนของทรัพยสิ์นหลกัของ

�°��¦ ́ �r��́Ê��̧Ê�¦ µ�µ�»��°��¦ ¡́ ¥r ·�®¨ �́�́��̈nµª Å¤n¦ ª ¤ ¤ ¼̈�nµ�¦ ¡́ ¥r ·��̧ÉÅ�o�Îµ®�nµ¥Å�Ä�£µ¥®¨ �́�Â̈ ³ ¦ µ�µ

ทุนของทรัพยสิ์นหลกัประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) �̧É�Îµ¤µ�Îµ�ª ��nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�³�·�Á�¡ µ³ �nª �¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É

 ·��·�µ¦ Á�nµ¥�́¤ �̧̈�́��́�Ä�oÁ�nµ�́Ê��Â̈ ³ Å¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �0.25 ต่อปีของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในตราสารทาง

การเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทางการเงิน �Å¤n¦ ª ¤£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ )

นอกจากค่าธรรมเนียมผู ้จัดการกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ยงัประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี Â̈ ³ �̧É�¦ ¹�¬µ�°�กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ์Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥Á�È�Á�̈È�° ºÉ�Ç ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารกองทรัสต์ สําหรับประมาณการตามสมมติฐานสําห ¦ �́�̧�́Ê�Â�nª �́�̧É�1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �¹�ª �́�̧É�

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 �́Ê��º° Á° µ�Îµ�ª��̧É¦ ³ �»Åª oÄ�สัญญา ¦ nµ� �́�µ�̧Éมี และการประมาณการค่าใชจ่้ายต่างๆ 

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��̧Ê

ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวม

£µ¬ ¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ฯ �̧É�Îµ�ª �Ã�¥�¼o�́��µ¦ �°��¦ ́ �r²  และรับรอง

Ã�¥�¦ ́ �̧��́Ê��̧Ê° �́¦ µ�̧É�µ�ª nµ�³ Á¦ ¥̧�Á�È�Å¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �0.25 ต่อปีของราคาทุนของทรัพย์สินหลักของ

�°��¦ ́ �r��́Ê��̧Ê�¦ µ�µ�»��°��¦ ¡́ ¥r ·�®¨ �́�́��̈nµª Å¤n¦ ª ¤ ¤ ¼̈�nµ�¦ ¡́ ¥r ·��̧ÉÅ�o�Îµ®�nµ¥Å�Ä�£µ¥®¨ �́�Â̈ ³

ราคาทุนของทรัพยสิ์นหลกัประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) �̧É�Îµ¤µ�Îµ�ª ��nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�³ �·�Á�¡ µ³ �nª �

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É ·��·�µ¦ Á�nµ¥�́¤�̧̈�́��́�Ä�oÁ�nµ�́Ê��Â̈ ³ Å¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �0.25 ต่อปีของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

ในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทางการเงิน �Å¤n¦ ª ¤£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ )

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์รายปี จะเรียกเก็บได้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.043 สําหรับมูลค่าทุน

จดทะเบียน 1,000 ลา้นบาทแรกของกองทรัสต์ และอตัราไม่เกินร้อยละ 0.038 ต่อปีสําหรับมูลค่า�̧ÉÁ�·��ª nµ

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาทแรกแต่ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์(ไม่รวม

£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ )
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řş

ข  ¦ »��o°  ¤ ¤�·�µ��̧É Îµ�́��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ�¦ ³ ¤ µ��µ¦ (ต่อ)

5) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ดัจ่ายมา�µ��nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª �o°��́��µ¦ ° °�Â̈ ³ Á �°�µ¥หน่วยทรัสต์

�¹É��nµ¥Ã�¥กองทรัสต ์�nµÄ�o�nµ¥�́��̈nµª �¼��́Ê��¹Ê�Á�È� ·��¦ ¡́ ¥rÂละตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์

โดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

6) �nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥

�nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥Á�·��µ��µ¦ �¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µวรวมจาํนวน 115.86 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินในการระดมทุน

�¦ Ế�Â¦ �Â̈ ³ �µ��µ¦ Á¡ ·É¤ ทุ��¦ Ế��̧É�1 โดยจะมีอตัรา�°�Á�̧Ê¥ไม่เกินร้อยละ MLR ลบ 2.00 ต่อปี

7) การประเมนิมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแสดงตามมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการคิดค่µÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�Ã�¥Á�È�Å�

ตามหลกัการบญั�̧�̧É¦ �́¦ °��́Éª Å�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�กองทรัสตจ์ะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าเป็นประจําทุกๆ 2 �̧��́��µ�ª �́�̧É¤ �̧µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��¦ Ế� »��oµ¥ ®¦ º° Á¤ºÉ° ¤ �̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �Ä�¤¼̈�nµ

อย่างมีสาระสําคญั อสังหาริมทรัพยถู์กคาดการณ์ว่าจะไดรั้บการตีราคาใหม่ทุกๆ 2 ปี และทาํการสอบทานมูลค่า

ในแต่ละปี �̈�ÎµÅ¦ �̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê�Ä�£µ¥®¨ �́�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³  ·��·�µ¦ Á�nµ�³ Å¤n¤¸

ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในประมาณการสําหรับปี�́Ê�Â�nª �́�̧É�1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

�¹�ª �́�̧É�30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Á�ºÉ°��µ��ÎµÅ¦ �̧É µ¤µ¦ ��Îµ¤µ�́� nª �Â�n��ÎµÅ¦ �·��µ� nª ��̧ÉÅ¤n¦ ª ¤�ÎµÅ¦ �̧É¥�́

Å¤nÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤�̈�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê�Ä�£µ¥®¨ �́�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ

ของอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าจะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์Á�ºÉ°��µ��ÎµÅ¦

�̧É µ¤µ¦ ��Îµ¤µ�́� nª �Â�n��ÎµÅ¦ �·��µ� nª ��̧É¦ ª ¤�̈�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ

8) ประมาณอตัราการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุนสําหรับประมาณการตามสมมติฐานสําหรับปี�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �¹�ª �́�̧É�30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คาํนวณจากสมมติฐานอตัราการปันส่วนแบ่งกาํไรและการ

แบ่งส่วนทุนในอัตราร้อยละ 99.02 �°�Á�·� � »��·�̧É µ¤ µ¦ ��Îµ¤ µ�́� nª �Â�n��ÎµÅ¦ และการแบ่งส่วนทุน

�¹É��Îµ�ª��µ��ÎµÅ¦  »��·�̧É µ¤µรถนาํมาปันส่วนแบ่งกาํไรปรับปรุงดว้ยรายการ £µ¡ �̈n°� nª �Á�·��̧ÉÁ�·��µ��µ¦

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ¦ µ¥Å�o�µ��nµÁ�nµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ �̧É¤ ·Å�o¦ �́�Îµ¦ ³ Á�È�Á�·� ��¦ ·��

�nµÁ�nµ�̧É�·��̧É¤·Å�o�nµ¥Á�È�Á�·� �� nª ��°��°�Á�̧Ê¥�nµ¥�̧ÉÅ¤nÅ�o�nµ¥Á�È�เงินสด และ�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê�

จากการÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ�°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ�¦ ³ �Îµ�̧ (ถา้มี) อตัราการปันส่วนแบ่ง

กาํไรและการแบ่งส่วนทุนจริงอาจÂ���nµ��µ�° �́¦ µ�̧É�¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧Êได ้












