
 

 

 

หน้า 1 จาก 14 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม 
 

1.  วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สาม  
การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

2.  รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม 

ประเภทหน่วยทรัสต์  :  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

ทุนช าระแล้วเดิม  :  18,727,739,793  บาท 

ทุนช าระที่จะเพิ่ม  :  ไมเ่กิน 2,931,174,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม  

:  ไมเ่กิน 284,580,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  10.30 บาท 

ทุนช าระที่จะเพิ่มและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 2,931,174,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 284,580,000 หนว่ย 

วิธีการจดัสรร  :  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สามไมเ่กิน 284,580,000 หนว่ย ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)  

เป็นการให้สทิธิในการจองซือ้ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์   ในวันที่  2 
พฤศจิกายน 2561 โดยเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละรายในอัตราส่วน 1 
หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1449 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
โดยในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็น
จ านวนที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
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หนว่ยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตาม
สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่
ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ เสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงจองซือ้
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อม
กบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ส่วนที่  2 เสนอขายให้กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) (“WHA หรือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) และ/

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่  WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ านวนที่ได้รับจดัสรรตามสว่นที่ 1 แล้ว
จะไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ ที่จะมีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทนุครัง้นี ้หรือไมเ่กิน 42,687,000 หนว่ย 

ส่วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 
1 และ/หรือ ส่วนที่  2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถงึผู้ลงทุนสถาบันและผู้จอง
ซือ้พิเศษ ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักท รัพ ย์  และไ ม่ใ ช่ บุคคลที่ เ กี่ ย ว โยงกันกับ เ จ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทั่ วไป (Public Offering) ตามที่ เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.
27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  

โดยหากมีหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืจากการออกและเสนอขายในสว่น
ที่ 3 แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลอืดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมในสว่นท่ี 1 ที่แสดงความจ านง
ที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ตามที่
เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนีท้ าให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมในสว่นที่ 1 ได้รับสทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
เป็นจ านวนท่ีมีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวน



 

 

 

หน้า 3 จาก 14 

เต็มหนว่ยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ทัง้นี ้สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ข้างต้นเป็นสดัส่วนเบือ้งต้น 
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุแต่ละประเภท 
(Claw back/ Claw forward) ตามที่ระบไุว้ข้างต้นตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  ปริมาณความต้องการซื อ้
หน่วยทรัสต์ของผู้ ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบ
เทา่ที่ไมข่ดัตอ่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 3.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3   
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม (Record Date) คือ 
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 

4.  ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน  

4.1 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มสีทิธิจองซือ้เพิ่มทุนครัง้ที่สาม ที่มิใช่นักลงทุนสถาบนั 

รายละเอียดผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

:  
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 18  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ (02) 888-8888 ตอ่ 841 
 

วันจองซือ้หน่วยทรัสต์
เพิ่มทุน  

:  
 

วนัท่ี 15 – 16 และ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 
ในวนัและเวลาท าการที่ก าหนดไว้ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 

วันช าระเงนิ : ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจอง
ซือ้ ดงันี ้
(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 15 – 16, 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

9.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานและสาขาของผู้จัดการ
การจดัจ าหนา่ยถงึเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังาน
และสาขา และก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงินสด การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์  โดยเช็ค 
แคชเชีย ร์เ ช็ค ด ร๊าฟท์ นัน้ๆ  จะต้องลงวันที่ภายในวันที่  20 
พฤศจิกายน 2561 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกั
บญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การ
ช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีด
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คร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคาร รายละเอียดด้านลา่ง พร้อมทัง้เขียนช่ือ 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

 ชื่อบัญชี:  
บญัชีจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
ผู้จองซือ้จะต้องช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 
ชื่อบัญชี:  
บญัชีจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  

ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการ
โอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 
(จ านวนเงินที่ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม
จ านวน)ทัง้นี  ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้และรับช าระเงิน อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้จองซือ้จึงต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และหนงัสอืชีช้วนก าหนด 

4.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็นนักลงทุนสถาบัน  

รายละเอียดผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

:  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 18  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ (02) 888-8888 ตอ่ 841 

วันจองซือ้หน่วยทรัสต์
เพิ่มทุน  

:  
 

วนัท่ี 15 – 16 และ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 
ในเวลาท าการที่ก าหนดไว้ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 

วันช าระเงนิ : ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจอง
ซือ้ ดงันี ้
(1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 15 – 16, 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

9.00 น .  – 16.00 น .  ห รือก่ อน เวลา  12.00 น .  ของวันที่  20 
พฤศจิกายน 2561 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระ
เป็น (1) เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) 
หรือ ดร๊าฟท์  โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่
ภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ 
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ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรอ ดร๊าฟท์ 
ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีธนาคาร รายละเอียดด้านล่าง พร้อมทัง้
เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 
ชื่อบัญชี:  
บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  ส าหรับ
สถาบนั 

(2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
ผู้จองซือ้จะต้องช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 
ชื่อบัญชี:  
บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  ส าหรับ
สถาบนั 

ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการ
โอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 
(จ านวนเงินที่ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม
จ านวน)ทัง้นี  ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้และรับช าระเงิน อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้จองซือ้จึงต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และหนงัสอืชีช้วนก าหนด 

5.  วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน  

เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุโดยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมและการกู้ยืมเงินไปลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติมซึง่
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

รายละเอียดทรัพย์สนิที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
- สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่ออายุ
การเช่าอีก 30 ปี 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานจ านวน 1 
หลงั พืน้ที่เช่าหลงัคา และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ พร้อมสิ่งปลกูสร้าง
และทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจากดบับลวิ
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 
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- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)  

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด 
- กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานจ านวน 1 หลงั  
- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)  

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23) 

- สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด และสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน
รวม 3 โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 
2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

- สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน จ านวน 2 หลัง 
(แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คูหา) และ
อาคาร B จ านวน 1 หลงั) และพืน้ที่เช่าหลงัคา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง
และทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก บริษัท 
ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายในวันที่ 1 
มกราคม 2562) 

- กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  

(4) โครงการ DSG HSIL 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด  
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน จ านวน 1 

หลงั และพืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ 
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- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ DSG HSIL 

 
6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน  

ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรัสต์จะมีทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ อนัจะสง่ผล
ให้กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี  ้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์มี
โอกาสได้รับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สนิใหมท่ี่ลงทนุ อีกทัง้ การที่กองทรัสต์มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อาจท า
ให้หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 

7.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากัด  

7.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิ (90) ของก าไรสทุธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบ
แทนส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่กินสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์
อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปีบัญชีได้ ทัง้นีเ้พื่อด าเนินการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ 

 ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถหกัการ
ช าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี) 

7.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่า่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

7.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายในเก้า
สิบ (90) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ภายในเก้าสิบ 
(90) วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่าย
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ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

7.4 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่น
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
นัน้จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรัสต์  
-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรัสต์ 
 

1.  ชื่อและสถานที่ตัง้ของกองทรัสต์  

ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย)  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)  WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ที่ตัง้  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์  0-2673-3888 
โทรสาร  0-2673-3900 

 
2.  ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม  มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุใน
ระดบัท่ีดีและตอ่เนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ดงันี  ้

 การบริหารทรัพย์สนิ ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแตล่ะปีโดยเปรียบเทียบกบั

งบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รับก าไรจากการด าเนินงาน

หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้จดัการกองทรัสต์จะวิเคราะห์ เพื่อหา

สาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่คาดไว้ 

 การก าหนดอตัราคา่เช่าให้เหมาะสม 

 การพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุโดยการดแูลรักษาพืน้ที่ของโครงการและพฒันาปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 

หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และผู้ทรงสิทธิการเช่าใน
ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม โดยน าพืน้ที่ของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะวา่จ้าง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และด าเนินธุรกิจการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจอาคารคลงัสนิค้า ส านกังาน ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงานท่ีได้มาตรฐานในระดบัสากล 
และมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว ได้แก่ 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center 
(วงัน้อย 63) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และโครงการ DSG HSIL  โดย
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ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะจดัการงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การน าทรัพย์สินไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้
เช่าพืน้ท่ีตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดตอ่ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เชา่ และจดัเก็บคา่เช่าเพื่อ
น าส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหา
ผลประโยชน์  

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ
หน้าที่กบัผู้ เช่าโดยตรง ซึง่สญัญาดงักลา่วจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนั
ส าหรับผู้ เช่าทกุราย  

จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ดงัที่ได้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม ได้แก่  

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี 

ซึ่งเป็นรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการปล่อยเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานให้แก่ผู้ เช่า ซึ่งผู้ เช่าจะใช้
อาคารดงักลา่วเพื่อประกอบกิจการของตนเอง นอกจากนี ้กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าเพิ่มเติมจากการปลอ่ยเช่าหลงัคาของ
อาคารคลงัสนิค้าเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลล์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โดยกองทรัสต์
จะเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการจากการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว โดยกองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน 
หรือพืน้ท่ีหลงัคากบัผู้ เช่าโดยตรง 

โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม โครงสร้างของกองทรัสต์จะเป็นไป
ตามแผนภาพท่ีปรากฏด้านลา่ง ดงันี ้

 

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม้ นท์ จ ากดั

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดบับลวิเอชเอ

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บริหารจดัการ
กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

พืน้ที่เช่ารวม
•  อาคาร 1,128,113.16 ตารางเมตร
•  สว่นหลงัคา 352,119.29 ตารางเมตร
•  ลานจอดรถ 26,611.90  ตารางเมตร

ผู้เช่า
เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า  โรงงาน 

และ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา

ค่าเช่า ให้เช่าพืน้ท่ี

แต่งตัง้

ค่าธรรมเนียม

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

   
                  15

นักลงทุนอ่ืน

เงินลงทนุผลประโยชน์ตอบแทน

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม
ทรัสตี
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3.  ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดบัแรก  

 3.1 ข้อมลูผู้จดัการกองทรัสต์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2753-3159 
โทรสาร 0-2753-3127 

3.2  ข้อมลูทรัสตี 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่ตัง้ของบริษัท 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2673-3888 
โทรสาร 0-2673-3900 

 3.3  ข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
โทรศัพท์ 02-753-3750 
โทรสาร 02-753-3527 

 3.4  ข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2561) 

ล าดับที่ รายชื่อ จ านวนหุ้น 
คิดเป็นสดัส่วน

(ร้อยละ) 
1. ส านกังานประกนัสงัคม 393,765,722 20.05 
2. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 294,597,043 15.00 
3. กองทนุ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 122,660,052 6.25 
4. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 111,813,863 5.69 
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 92,488,083 4.71 
6. ธนาคาร ออมสนิ 61,553,873 3.13 
7. บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 56,308,721 2.87 
8. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 54,565,600 2.78 
9. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 46,543,904 2.37 
10. บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 42,585,075 2.17 
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4.  ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  

4.1  ประวตัิการเพิ่มทนุในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา  
- กองทรัสต์มีการเพิม่ทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ตามที่ระบไุว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  
- กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 ตามที่ระบไุว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
- กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) โดยมี
กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลงัการ
แปลงสภาพ ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2560   

4.2  ประวตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา 

วันที่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทน 

ประโยชน์ตอบแทนที่จ่าย  
(บาทต่อหน่วย) 

จ่ายจาก ส าหรับระยะเวลา 

29 พฤษภาคม 2558 0.2094 ก าไรสทุธิและก าไรสะสม 8 ธนัวาคม 2557 – 
31 มีนาคม 2558 

18 ธนัวาคม 2558 0.0587 ก าไรสทุธิ 1 ตลุาคม 2558 – 
31 ตลุาคม 2558 

18 ธนัวาคม 2558 0.0083 ก าไรสทุธิ 1 กรกฎาคม 2558 – 
30 กนัยายน 2558 

15 มีนาคม 2559 0.0565 ก าไรสทุธิ 1 พฤศจิกายน 2558  –  
31 ธนัวาคม 2558 

27 พฤษภาคม 2559 0.0292 ก าไรสทุธิและก าไรสะสม 1 มกราคม 2559  – 
31 มีนาคม 2559 

25 สงิหาคม 2559 0.1733 ก าไรสทุธิ 1 เมษายน 2559  – 
30 มิถนุายน 2559 

25 พฤศจิกายน 2559 0.1696 ก าไรสทุธิ 1 กรกฎาคม 2559  – 
30 กนัยายน 2559 

20 ธนัวาคม 2559 0.093 ก าไรสทุธิและก าไรสะสม 1 ตลุาคม 2559  – 
15 พฤศจิกายน 2559 

22 มีนาคม 2560 0.0741 ก าไรสทุธิและก าไรสะสม 16 พฤศจิกายน 2559  – 
31 ธนัวาคม 2559 
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วันที่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทน 

ประโยชน์ตอบแทนที่จ่าย  
(บาทต่อหน่วย) 

จ่ายจาก ส าหรับระยะเวลา 

23 พฤษภาคม 2560 0.1205 ก าไรสทุธิ 1 มกราคม 2560  – 
31 มีนาคม 2560 

23 สงิหาคม 2560 0.1705 ก าไรสทุธิ 1 เมษายน 2560  – 
30 มิถนุายน 2560 

22 พฤศจิกายน 2560 0.1705 ก าไรสทุธิ 1 กรกฎาคม 2560  – 
30 กนัยายน 2560 

12 ธนัวาคม 2560 0.0617 ก าไรสทุธิและก าไรสะสม 1 ตลุาคม 2560  – 
31 ตลุาคม 2560 

23 มีนาคม 2561 0.0865 ก าไรสทุธิ 1 พฤศจิกายน 2560  – 
31 ธนัวาคม 2560 

25 พฤษภาคม 2561 0.1245 ก าไรสทุธิ 1 มกราคม 2561  – 
31 มีนาคม 2561 

23 สงิหาคม 2561 0.1745 ก าไรสทุธิ 1 เมษายน 2561  – 
30 มิถนุายน 2561 

ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน 2561 

0.1775 ก าไรสทุธิ 1 กรกฎาคม 2561  – 
30 กนัยายน 2561 

  
5.  ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

-ไมม่ี- 

 

 
  



 

 

 

หน้า 14 จาก 14 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผา่นการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2561 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบดุล 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
(หนว่ย : พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

สินทรัพย์       
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  9,051,265.49 13,264,444.70 26,295,464.24 27,154,605.07 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 260,434.82 285,655.65 787,127.51 278,083.53 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 179,407.76 246,295.26 356,935.84 284,564.96 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 12,975.17 25,314.03 236,641.26 254,328.15 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 74,162.86 61,100.29 89,723.96 53,842.19 
สนิทรัพย์อื่น 17,108.40 39,740.36 48,565.51 58,844.77 
รวมสินทรัพย์ 9,595,354.50 13,922,550.29 27,814,458.33 28,084,268.67 
หนีส้นิ     
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 6,955.21 8,689.61 106,364.97 129,346.55 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 239,891.49 373,344.54 882,438.13 863,245.60 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 2,629,296.44 3,845,622.97 7,506,847.41 3,500,357.65 
หุ้นกู้  – สทุธิ - - - 4,195,453.70 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 171,382.44 139,874.55 169,841.86 79,301.91 
หนีส้นิอื่น 5,437.88 14,032.45 49,645.94 46,472.74 
รวมหนีส้ิน 3,052,963.46 4,381,564.12 8,715,138.31 8,814,178.14 
สินทรัพย์สุทธิ 6,542,391.04 9,540,986.17 19,099,320.02 19,270,090.53 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย     

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 6,502,733.31 9,466,649.93 18,927,083.48 18,727,739.79 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 39,657.73 74,336.24 172,236.54 542,350.74 
สินทรัพย์สุทธิ  6,542,391.04 9,540,986.17 19,099,320.02 19,270,090.53 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.8876 9.8144 9.7248 9.8117 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ 
ปลายงวด (หนว่ย) 

661,670,000 972,142,000 1,963,977,172 1,963,977,172 

 

 

 


