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สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)

1.

วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน
ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบัติตามเงื่ อนไขบังคับก่อนที่
กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบัน การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ประกัน ภัย ซึ่ งเป็ น บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3.

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล : บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี มี ส่ว นได้ เสี ย โดยการเป็ นบุ ค คลที่ ก องทรั ส ต์
ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อนามาซื ้อทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็ น
บุคคลที่กองทรัสต์ประสงค์จะว่าจ้ างให้ เป็ น ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั การการ
จัด จ าหน่ า ย และ/หรื อ ผู้จัด จ าหน่า ยหน่ ว ยทรั สต์ ที่ มี ก ารออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทรัสต์

4.

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้ หลักประกันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และ
นาเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ กองทรัสต์จะแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีให้ เป็ น ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์

5.

เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

: เงินกู้ทัง้ หมดจานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินระยะสันในวงเงิ
้
นไม่เกิ น
1,350,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดที่สาคัญจะเป็ นไปตามที่แสดง
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.

ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน

: การกู้ยืมเงินสาหรับเงินกู้ทงหมดจ
ั้
านวนประมาณไม่เกิน 1,350,000,000 บาท
โดยอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการ
กู้ยืม เงิ นจะเป็ น ไปตามที่ก องทรั สต์ จะได้ ต กลงกับ ผู้ให้ ก้ ู และเปิ ด เผยในแบบ

แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
ค่าตอบแทนเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จัด
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ จะเป็ นไป
ตามอัต ราที่ ก องทรั ส ต์ จ ะได้ ต กลงกับ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู้จัด การการจัด
จาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
7.

เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่ : เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย และการให้
ตอบแทน
หลักประกันที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืม เงิน และการแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ผู้จัดการการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและ
เสนอขายเพิ่ ม เติ ม ของกองทรั สต์ จะเป็ น ไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให้
กองทรัสต์ เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญ ญาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ น
เงื่ อนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้ จ่ ายในการเข้ าท า
ธุรกรรมที่ เรี ย กเก็ บ จากกองทรั สต์ อยู่ในอัต ราที่ เป็ น ธรรมและเหมาะสม โดย
เปรี ยบเทียบจากอัตราดอกเบี ้ย / ค่าตอบแทนที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต
และอัตราที่เรี ยกเก็บกับผู้ก้ ู / ผู้รับบริ การรายอื่น และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้ โดยการ
ด าเนิ น ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วจะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ เช่นค่าตอบแทน จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระราคา ฯลฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกินร้ อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้ น
แต่กรณียกเว้ นบางประการที่อาจระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป

8.

ประโยชน์ที่ได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทาให้ โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์เกิดความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง
เป็ นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั

9.

การขออนุมตั ิทารายการ

: การกู้ยืมเงินโดยการให้ หลักประกัน ไม่ว่าจะเข้ าทากับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตีหรื อไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการแต่งตัง้
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี ให้ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู้จัด การการจัด
จาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เช่นกัน
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ า
ทารายการ และเปรี ยบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ต่ อ ไป การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดดัง กล่า ว
บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
: บริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่า การกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะ
ช่วยให้ กองทรัสต์มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และต้ นทุน
ในการลงทุนต่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติม เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึง
การบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกันอัตรา
ดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ต้องชาระในการกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับ
อัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชัน้ ดีที่ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศส่วนใหญ่ เสนอ
ให้ กับ ลูก ค้ า ของตนในอุต สาหกรรมที่ ใกล้ เคี ย งกัน และอยู่ภ ายใต้ เงื่ อ นไขที่
ใกล้ เคี ย งกั น (เช่ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ร ะหว่ า งเจ้ าหนี แ้ ละผู้ ถื อ หุ้ น /
หน่วยทรั สต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่ น ๆ) ซึ่งต่ ากว่าต้ นทุน เงิ น ในส่วนทุน ของ
กองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ วงเงินที่กองทรัสต์ได้ รับยังมีระยะเวลา
ปลอดเงินต้ นยาวถึง 5 ปี และมีวงเงินกู้รองรับรวมกันเป็ นระยะเวลายาว 5 ปี
และบริ ษั ท ฯ เห็ น ว่าธุ รกรรมที่ กองทรั สต์ จ ะกู้ยื ม เงิน จากบุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน
ของทรัสตีไม่ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และทาให้ กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีให้ เป็ น ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ นนมี
ั้
ความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์แก่กองทรัสต์ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตีซงึ่ จะมาเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และ/
หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์นนั ้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และยังเคยดาเนินการเป็ นตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในครัง้ แรกและในการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์

11.

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี
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ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ :
ของบริ ษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
12.

รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: 1.

2.

3.

4.

13.

รายชื่อผู้บริ หาร และรายชื่อผู้ : 1.
ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด

บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) เป็ น ผู้ให้ กู้ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่
กองทรัสต์ ได้ ลงทุนครัง้ แรก ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,370 ล้ านบาท
และ/หรื อวงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
้ เกิน 100 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
ในช่วงปี ที่ 1 ถึง 5 ไม่เกินร้ อยละ MLR-2.00 ต่อปี
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน กับทรัสตี ซึ่งได้ แก่ บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์ กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน) เป็ นตั ว แทนจ าหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้ แรก
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี ซึ่ ง ได้ แก่ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) และ บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้
กู้ยืมเงินเพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ได้ ลงทุน ใน
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
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน กับทรัสตี ซึ่งได้ แก่ บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์ กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นผู้จดั การการจัดจาหน่าย และธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทนจาหน่ายผู้หน่วยทรัสต์ ที่ ออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์
รายชื่อผู้บริ หาร
ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
ประกอบด้ วย
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
นายธนภัทร อนันตประยูร
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นางสาวณวัลริ ณี สุวินิจวงษ์
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นายสุพจน์ สุทธิประภา
2.

รายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ 10 รายแรก ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นล่า สุด
(วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
18.28
จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
11.51
ธนาคาร ออมสิน
6.05
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จ ากั ด
5.88
(มหาชน)
บริ ษัท กรุ งไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต
5.33
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ป ระกัน ชี วิ ต จ ากัด
4.13
(มหาชน)
บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชี วิต
3.02
จากัด(มหาชน)
บริ ษั ท เมื องไทยประกัน ชี วิต จากัด
3.02
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จ ากั ด
2.28
(มหาชน)
กองทุ น เปิ ด ธนชาตพร็ อ พเพอรตี ้
2.03
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
14.

ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) และปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 8 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

งบดุล (หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

4,406,368.93
70,018.64
94,972.12
934.88
37,339.70
3,663.26
4,613,297.53

9,051,265.49
260,434.82
179,407.76
12,975.17
74,162.86
17,108.40
9,595,354.50

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

6,955.21
239,891.49
2,629,296.44
171,382.44
5,437.88
3,052,963.46
6,542,391.04

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

6,502,733.31
39,657.73
6,542,391.04
9.8876
661,670,000

งบกาไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)

ปี บัญชี 2557*

ปี บัญชี 2558

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

14,141.25
233.84
14,375.09

332,150.19
322.28
332,472.47

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

222.83
457.86
120.63
129.43
3,766.46
4,697.21
9,677.88

ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

2,975.99
6,701.89

3,474.68
7,139.76
1,418.34
2,841.44
38,633.09
53,507.31
278,965.16
62,330.30
216,634.86

รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

-

158.30
(97,934.96)
(97,776.66)

การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด

6,701.89

118,858.20

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด (หน่ วย : พันบาท)

ปี บัญชี 2557*

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

(4,262,061.90)
4,332,080.54
70,018.64

ปี บัญชี 2558
(4,265,254.79)
4,455,670.97
190,416.18

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (%)
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ปี บัญชี 2557*
10.0215
0.0215
0.24

ปี บัญชี 2558
9.8876
0.1796
2.09

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (%)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)

ปี บัญชี 2557*
32.49
48.12
3.25

ปี บัญชี 2558
31.82
46.66
4.48

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ WHART
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ ลดทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1610 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 123,180,469 บาท
2. ให้ จา่ ยเงินปั นผลของกองทรัสต์ WHART ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.0297 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19,651,599 บาท
โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
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