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สารสนเทศการทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 

 

1.  วนัท่ีทํารายการ : ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบัก่อนท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี

 

: 

 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลท่ีกองทรัสต์

ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพ่ือนํามาซือ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติม และเป็น

บคุคลท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะวา่จ้างให้เป็น ผู้จดัการการจดัจําหน่าย และ/หรือผู้

จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ท่ีมีการออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ 

   

4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้หลกัประกนัจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และ

นําเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

  

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีให้เป็นผู้จดัการการ

จัดจําหน่าย และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ท่ีมีการออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมของกองทรัสต์ 

   

5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ จํานวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียด

ท่ีสาํคญัจะเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่

รวมของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินสําหรับเงินกู้ จํานวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท โดย

อตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืม

เงินจะเป็นไปตามท่ีกองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดง

รายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 
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คา่ตอบแทนเป็นผู้จดัการการจดัจําหนา่ย และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหนว่ยทรัสต์ท่ีมี

การออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามอตัราท่ีกองทรัสต์จะ

ได้ตกลงกบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ย และ/หรือผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   

7. เกณฑ์ในการกําหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 

: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ การชําระดอกเบีย้ และการให้

หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน และการแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 

และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ท่ีมีการออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์ จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ 

โดยมีการกําหนดเง่ือนไขในสญัญาท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 

(Arm’s Length Basis) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

อยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  โดยเปรียบเทียบจากอัตราดอกเบีย้ / 

ค่าตอบแทนท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต และอัตราท่ีเรียกเก็บกับผู้ กู้  / 

ผู้ รับบริการรายอ่ืน และผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีสว่น

ร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมนัน้ โดยการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวจะ

คํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ เช่น

ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการ

ชําระราคา ฯลฯ 

   

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกู้ยืมเงิน : ทําให้โครงสร้างเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของ

กองทรัสต์เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของกองทรัสต์ ซึ่ง

เป็นไปตามสภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

   

8. การขออนมุตัิทํารายการ : การกู้ ยืมเงินโดยการให้หลกัประกัน ไม่ว่าจะเข้าทํากับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตีหรือไม่ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการแต่งตัง้

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตีให้เป็นผู้ จัดการการจัดจําหน่าย และ/หรือผู้ จัด

จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เช่นกนั 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิต่อไป การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัท

ฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง

ท่ีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี

มีการขอมตเิป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
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บริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้า

ทํารายการ และเปรียบเทียบ

ความสมเหตสุมผลระหวา่ง

การทํารายการกบับคุคลท่ี

เก่ียวโยงกบับคุคลภายนอก 

กองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เน่ืองจากจะ

ช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ และต้นทนุ

ในการลงทุนตํ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเพียงอย่าง

เดียว ซึ่งสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้คํานึงถึง

การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีกองทรัสต์ต้องชําระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกบั

อตัราการกู้ ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ

ให้กับลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี

ใกล้เคียงกัน  (เช่น ในเร่ืองท่ี เก่ียวกับสิท ธิระหว่างเจ้าหนี แ้ละผู้ ถือหุ้ น  / 

หน่วยทรัสต์ และปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆ) ซึ่งตํ่ากว่าต้นทุนเงินในส่วนทุนของ

กองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี ้วงเงินท่ีกองทรัสต์ได้รับยงัมีระยะเวลา

ปลอดเงินต้นยาวถึง 5 ปี และมีวงเงินกู้ รองรับรวมกนัเป็นระยะเวลายาวถึง 12ปี 

และบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตีไม่ได้

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เน่ืองจากเป็นไป

ตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

 

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการแต่งตัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีให้เป็นผู้จดัการ

การจัดจําหน่าย และ/หรือผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์นัน้มีความเหมาะสมและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กองทรัสต์ เน่ืองจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีซึ่งจะ

มาเป็นผู้ จัดการการจัดจําหน่าย และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์นัน้ มี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์และยังเคย

ดําเนินการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ในครัง้แรกด้วย ซึ่งจะสามารถดูแลและดําเนินการจัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพตอ่ไป  

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

 

: 

 

ไมม่ี 

 

11. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 

: 

 

1. บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้สาํหรับการลงทนุ

ในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุนครัง้แรก ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 
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1,370 ล้านบาท และ/หรือวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

2. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตีเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัด

จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ท่ีมีการออกและเสนอขายในครัง้แรก 

 

12. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 

 

: 

 

1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ่ง เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ประกอบด้วย 

นายกําธร ตติยกว ี

นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

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 2.14 
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(มหาชน) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1.82 

กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้

อินคมั พลสั 

1.72 

 

 

13. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 

: 

 

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  

 


