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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของหน่วยทรัสต์ WHART (Fact Sheet) 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (ผู้จดัการกองทรัสต์) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (ทรัสตี) 

1. สำระส ำคัญของกองทรัสต์ WHART 
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ชื่อย่อ WHART 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้
คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอน

หน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยและมูลค่ำที่เสนอขำย 
– จ านวนหนว่ยทรัสต์ WHART ในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่  ไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย 

– มลูค่ารวมของหน่วยทรัสต์ WHART ที่เสนอขายในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่สี ่

ไมเ่กิน 5,471,882,000 บาท 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย  ณ 30 กนัยายน 2562 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยทรัสต์ 
เทา่กบั 9.0896 บาท  

ทัง้นี ้มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยทรัสต์ ณ วนัท่ีผู้จองซือ้
จะได้รับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาก่อน
วนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

สรุปข้อมูลส ำคัญนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และ 
หนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต์   
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสำมำรถขอได้จำก 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
และหนังสอืชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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ลักษณะกำรเสนอขำยและสัดส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ WHART 

ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่วย) 

ส่วนที่  1 เสนอขำยให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ มี
รำยชื่ อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์  
(Rights offering)  

ไม่เกิน 323,780,000 หนว่ย 1,2 

ส่วนที่  2 เสนอขำยให้กับ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA 

เมื่อรวมกบัสว่นที่ 1 แล้ว จะมีจ านวนไมเ่กิน 
ร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ 

ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

ส่วนที่  3 เสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่
เหลือจำกส่วนที่  1 และ/หรือ ส่วนที่  2 ข้ำงต้น โดย
เสนอขำยให้แก่ (1)  บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) และ/หรือ (2) ให้แก่ประชำชนทั่ วไป 
(Public Offering) 

(1) เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั 

(2) เสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่าย 

หน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขาย 

ในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 

หมายเหต:ุ     1  จ านวนหน่วยทรัสต์ข้างต้น อ้างอิงจากจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 323,780,000 หน่วย โดยเป็นการ
เสนอขายตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights 
Offering) ร้อยละ 100 

2 รวมส่วนที่เสนอขายต่อดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ านวนประมาณ 48,567,000 หน่วย โดยจ านวนหน่วยทรัสต์รวมที่จะ
จดัสรรให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะไม่เกินร้อยละ  15 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้  

 

 (โปรดดคู านิยามของนกัลงทนุแตล่ะประเภทในสว่นท่ี 3 ของแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั )มหาชน(  
 
 
 
 
 

รำคำสูงสุดที่จะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ไมเ่กิน 16.90 บาทตอ่หนว่ย 
ทัง้นี ้ราคาที่จะเสนอขายจริงนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์
จะประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาก่อนวันจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครัง้นี ้
 เพื่อระดมทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะน าเงินที่ได้จาก
การระดมทุนดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 5,471,882,000 บาท เงินจากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจ านวนไม่เกิน 1,650,000,000 
บาท และเงินประกนัการเช่าและการบริการจ านวนไม่เกิน 40,000,000 บาท ไปลงทนุใน (1) โครงการอาคารโรงงาน DTS 
(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) (4) 
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) และ (5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) รวมทัง้สิน้จ านวนไมเ่กิน 4,880.25 ล้านบาท 
 
1.3 รำยละเอียดที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์ WHART และทรัพย์สินหลักที่

กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ห้ำ 

ปัจจบุนักองทรัสต์ WHART ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้จ านวน 24 โครงการ ได้แก่   
 
โครงกำรที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในกรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน 
1) โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั เฟส 1 และโครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั 

เฟส 2  
2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)  
3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)  
4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบรีุ)  
5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั) 
6) โครงการ WHA Mega Logistics (ล าลกูกา) 
7) โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง) 
8) โครงการ Kao 1 Kao 2 และ Kao 3   
9) โครงการอาคารโรงงาน Triumph (เดิมช่ือโครงการ Primus) 
10) โครงการ DKSH บางปะอิน 
11) โครงการ Ducati เฟส 1 และ เฟส 2 
12) โครงการ Healthcare   
13) โครงการ DSG เฟส 1 เฟส 2 และ เฟส 3 
14) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 
15) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) 
16) โครงการ DSG HSIL 

 
โครงกำรที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ หรือ สิทธิกำรเช่ำช่วง 
17) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
18) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)  
19) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) 
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20) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) 
21) โครงการ  WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 19) 
22) โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M 
23) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 
24) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

 
โดยมีพืน้ที่เช่าอาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 1,128,113.16 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 352,119.29 

ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 26,611.90 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 1,210 ไร่ 67.55 ตาราง
วา (รายละเอียดทรัพย์สินหลกัปัจจุบันของกองทรัสต์ WHART ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 3.1 ทรัพย์สินหลกัปัจจุบันของ
กองทรัสต์ WHART) 

 
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง

เป็นทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า จ านวน 5 โครงการ ได้แก่  
 

1. โครงการอาคารโรงงาน DTS  

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ

ทรัพย์สนิอื่นๆ ในโครงการอาคารโรงงาน DTS ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ ต าบลบอ่วิน อ าเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 5,431.00 ตารางเมตร บนที่ดินเนือ้ที่ตามโฉนดรวม

ประมาณ 6 ไร่ 73 ตารางวา  

2. โครงการอาคารโรงงาน Roechling  

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ

ทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 9,977.00 ตารางเมตร บนที่ดินเนือ้

ที่ตามโฉนดรวมประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 90.90 ตารางวา 

3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1)  

สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด และสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน รวมถึงสิง่ปลกูสร้าง

และทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตัง้อยู่ที่ต าบลบาง

ปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ที่เช่า

หลงัคาประมาณ 10,000 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าลาดจอดรถประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร บนเนือ้ทีท่ีด่ินเชา่

ประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา 

4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2)  

กรรมสทิธ์ิในที่ดินรวม 2 โฉนด และกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน รวมถึงสิง่ปลกูสร้างและ

ทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ ต าบลบางปลา 
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อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคา

ประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร บนที่ดินเนือ้ที่ตามโฉนดรวมประมาณ 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา  

5. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) 

สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน
และส านกังาน และสิทธิการเช่าพืน้ที่บางสว่นในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานรวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) ตัง้อยู่ที่ 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 50,628 ตารางเมตร บน
เนือ้ที่ท่ีดินเช่าประมาณ 57 ไร่ 89.25 ตารางวา 

 
รวม 5 โครงการ มีพืน้ที่เช่าอาคารประมาณ 155,237.44 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,983.29 

ตารางเมตร และพืน้ที่ เช่าหลังคาประมาณ 71,482.00 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 172 ไร่ 2 งาน 26.75  
ตารางวา 

รำยละเอียดทรัพย์สิน 

อำคำรคลังสินค้ำ โรงงำน
และส ำนักงำน 

หลังคำ 
ลำนจอดรถของอำคำร
คลังสินค้ำ โรงงำนและ

ส ำนักงำน อำยุเฉล่ียของ
อำคำร*2 

อำยุเฉล่ียของ
สัญญำเช่ำและ

สัญญำ
บริกำร*2 

พืน้ท่ีเช่ำ
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ท่ี*1  
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่ำ 
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ท่ี*1  
(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีเช่ำ 
(ตร.ม.) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ท่ี*1 
(ร้อยละ) 

อสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้ำลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ทีห้ำ   
โครงการอาคารโรงงาน DTS 
 

5,431.00 100.00 - - - - ประมาณ 9 เดือน 
24 วนั 

ประมาณ 7 ปี 
8 เดือน 15 วนั 

โครงการอาคารโรงงาน Roechling  9,977.00 100.00 - - - - ประมาณ 1 ปี 
1 เดือน 9 วนั 

ประมาณ 8 ปี 
11 เดือน 

โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

16,152.44 100.00 10,000.00 100*3 2,983.29 100 ประมาณ 5 ปี 
3 เดือน 6 วนั 

ประมาณ 4 ปี 
11 เดือน 

โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

73,049.00 81.23 61,482.00 -*4 - - ประมาณ 3 ปี 
2 เดือน 15 วนั 

ประมาณ 1 ปี 
8 เดือน 

โครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.23 เฟส 2) 

50,628.00 100.00 - - - - ประมาณ 8 เดือน 
18 วนั 

ประมาณ 4 ปี 

รวม 155,237.44  91.17 71,482.00 100.00 2,983.29 100.00   
หมายเหต:ุ *1 อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉล่ีย ณ วนัทีก่องทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทนุ คือ วนัที ่1 มกราคม 2563   
 *2 อายุเฉล่ียของอาคารและอายุเฉล่ียของสญัญาเช่าและบริการในแต่ละโครงการ ค านวณด้วยวิธีเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัด้วยพื้นที่เช่าของอาคาร

คลงัสินคา้ในแต่ละโครงการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
 *3 ส าหรับพื้นที่หลงัคาของอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

ณ วนัทีก่องทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให ้WHA เช่าช่วงพื้นทีห่ลงัคาดงักล่าว เพื่อใชติ้ดตัง้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลิตไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ 
พร้อมทัง้ค ามัน่ของกองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพื้นที่หลงัคาดงักล่าวแก่ WHA ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึง
คราวที่ 7 และคราวละ 1 ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคงต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าทีเ่หลือ ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพื้นทีที่ก่องทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป 

 *4 ในปัจจุบนั พื้นที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผูเ้ช่า ในการนี้ กองทรัสต์ WHART จะขอให ้WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื้นทีเ่ช่า
หลงัคาทีย่งัไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัทีก่องทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
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1.3.1 สรุปรำคำประเมินของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ห้ำ 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง 
และงำนระบบในโครงกำร 

รำคำประเมินตำมโครงสร้ำง 
กองทรัสต์ด้วยวิธีรำยได้ (ล้ำนบำท) 

รำคำประเมินต ่ำสุด 
(ล้ำนบำท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินรำคำ 

จ ำกัด1 

บริษัท กรุงสยำม
ประเมินค่ำทรัพย์สิน 

จ ำกัด2 
โครงกำรอำคำรโรงงำน DTS 273,000,000 281,050,000 273,000,000 
โครงกำรอำคำรโรงงำน Roechling  338,000,000 340,840,000 338,000,000 

โครงกำร WHA Mega Logistics Center  

(ชลหำรพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

1,008,000,000 963,420,000 963,420,000 

โครงกำร WHA Mega Logistics Center  

(ชลหำรพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

1,843,000,000 1,899,390,000 1,843,000,000 

โครงกำร WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23 เฟส 2) 

1,047,000,000 1,018,990,000 1,018,990,000 

รวม 4,509,000,000 4,503,690,000 4,436,410,000 
มูลค่ำสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ำลงทุนในสินทรัพย์หลักเพิ่มเติมครัง้ที่ห้ำ 4,880,250,000 

หมายเหต ุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัที่ 19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน
วนัที ่1 มกราคม 2563) 

*2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที ่19 เมษายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุ
เพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2563) 

สรุปสมมติฐำนของผู้ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์  

สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพย์สิน จ ำกัด 
โครงกำรอำคำรโรงงำน DTS 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2579: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2579 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน : 
ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2579: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2579 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน : 
ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
อตัราคา่เชา่  - ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน

ถึงปี 2579: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2579 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  220.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2579: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2579 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  250.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 
อตัราการเติบโตของอตัรา
คา่เชา่ในตลาด 
 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 
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สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพย์สิน จ ำกัด 
อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 9.00 
 

อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ 
 

ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 

โครงกำรอำคำรโรงงำน Roechling 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2577: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2577 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2577: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2577 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน : 
ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
อตัราคา่เชา่  - ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน

ถึงปี 2577: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2577 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  200.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2577: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2577 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  210.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 
อตัราการเติบโตของอตัรา
คา่เชา่ในตลาด 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.00 
 

ร้อยละ 9.00 
 

อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ 

ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 

โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2567: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ปี 2567 หลงัจากสิน้สดุสญัญาปัจจบุนั:  ร้อยละ 
90.00 

- ปี 2568 – 2619:  ร้อยละ 95.00 
- ปี 2620:  ร้อยละ 90.00 
 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2567: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2567 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
ร้อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

อตัราคา่เชา่  - ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2567: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2567 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  360.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงปี 2567: อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับ
ปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ปี 2567 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบัน: 
อ้างอิงอตัราค่าเช่าตลาด โดย ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  350.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 
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สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพย์สิน จ ำกัด 
อตัราการเติบโตของอตัรา
คา่เชา่ในตลาด 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

คา่เชา่ทรัพย์สินที่เชา่
ส าหรับระยะเวลาการเชา่ที่
ตอ่อายไุปอีก 30 ปี 

ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าจ านวน 50 ล้านบาท ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไปอีก  30 ปี  โดยมี
สมมติฐานในการช าระในปีที่ 28 

ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าจ านวน 50 ล้านบาท ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไป อีก  30 ปี  โดยมี
สมมติฐานในการช าระในปีที่ 28 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.50 ร้อยละ 9.50 

โครงกำร WHA Mega Logistics Center (ชลหำรพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ปี  2563: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั และสญัญาตกลงกระท า
การ 

- ปี 2564 – 2565: ร้อยละ 90.00 
- ตัง้แต่ปี 2566 เป็นต้นไป: ร้อยละ 95.00 ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
 

- ปี  2563: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั และสญัญาตกลงกระท า
การ 

- ปี 2564: ร้อยละ 93.00 
- ตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป: ร้อยละ 95.00 ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
 

อตัราคา่เชา่  - ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงวันสิ น้สุดสัญญาเช่าของผู้ เช่าแต่ละราย : 
อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันและ
สญัญาตกลงกระท าการ 

- ภายหลังหลังจากสิน้สดุสญัญาปัจจุบนั: อ้างอิง
อัตราค่า เช่าตลาด โดย ณ วันที่กองทรัสต์  
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  160.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงวันสิ น้สุดสัญญาเช่าของผู้ เช่าแต่ละราย : 
อ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันและ
สญัญาตกลงกระท าการ 

- ภายหลังหลงัจากสิน้สดุสญัญาปัจจบุนั: อ้างอิง
อัตราค่า เช่าตลาด โดย ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  165.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 
อตัราการเติบโตของอตัรา
คา่เชา่ในตลาด 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.00 
 

ร้อยละ 9.00 
 

อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ 

ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 

โครงกำร WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23 เฟส 2) 
อตัราการเชา่เฉลี่ย
(Occupancy Rate) 

- ปี  2563: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ปี 2564 หลังจากสิน้สุดสัญญาปัจจุบนั: ร้อยละ 
90.00 

- ปี 2565 – 2585: ร้อยละ 95 
- ปี 2586: ร้อยละ 90.00 
 

- ปี  2563: ร้อยละ 100.00 อ้างอิงเงื่อนไขของ
สญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ตัง้แต่ตั ง้แต่ ปี  2564 หลังจากสิ น้สุดสัญญา
ปัจจุบัน : ร้ อยละ  95.00 ตลอดระยะ เวลา
ประมาณการ 
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สมมติฐำน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพย์สิน จ ำกัด 
อตัราคา่เชา่  - ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน

ถึงวันสิ น้สุดสัญญาเช่าของผู้ เช่าแต่ละราย : 
อ้างอิงเงื่อนไขของสญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ภายหลังหลังจากสิน้สดุสญัญาปัจจุบนั: อ้างอิง
อัตราค่า เช่าตลาด โดย ณ วันที่กองทรัสต์  
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  170.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 

- ณ วันที่กองทรัสต์ WHARTคาดว่าจะเข้าลงทุน
ถึงวันสิ น้สุดสัญญาเช่าของผู้ เช่าแต่ละราย : 
อ้างอิงเงื่อนไขของสญัญาเชา่ฉบบัปัจจบุนั 

- ภายหลังหลงัจากสิน้สดุสญัญาปัจจบุนั: อ้างอิง
อัตราค่า เช่าตลาด โดย ณ วันที่กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน เท่ากับ  160.00 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 
อตัราการเติบโตของอตัรา
คา่เชา่ในตลาด 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี ตลอดจนสิน้สุดการ
ประมาณการ 

อตัราคิดลด (Discount 
Rate) 

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดมลูคา่และราคาประเมินของทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้

ทีห้่า ในสว่นท่ี 2 ข้อ 3.2.1.5 สรุปสาระส าคญัของรายงานประเมินทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ห้า ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีใช้ใน
การประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่แล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าสมมติฐานหลกัที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐาน
ดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมของความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ โปรดพิจารณาข้อมลูที่สว่นท่ี 2 ข้อ 3.2.1.7 (3) ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาซือ้ทรัพย์สนิ) 

 

1.3.2 ควำมสมเหตุสมผลของรำคำในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ห้ำ 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ห้านี ้กองทรัสต์จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินในราคาสงูสดุไม่เกิน 4,880,250,000 บาท ซึ่งสงูกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินค่าต ่าสดุที่จัดท าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอิสระรวมกันซึ่งอยู่ที่จ านวนประมาณ 4,436,410,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าสูงกว่าประมาณร้อยละ 
10.001 ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและ
สามารถยอมรับได้เนื่องจาก 

 

1.  กำรจ่ำยผลตอบแทนต่อหน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถเทียบเคียงกับผลตอบแทน

ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อื่น 

กรณีที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า ในมลูค่าสงูสดุ 4,880,250,000 บาท โดย

ไม่มีการใช้เงินกู้ ยืม ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนในปีแรก เท่ากับ 0.78 บาทต่อหน่วย 

                                                           
1  ตามประกาศ ทจ. 49/2555 ก าหนดให้บริษัทฯ ชีแ้จงถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สิน เม่ือกองทรัสต์ซือ้ทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่า
ราคาประเมินต ่าสดุเกินร้อยละ 5  
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(แบ่งเป็นเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 0.76 บาทต่อหน่วย และเงินลดทนุจ านวน 0.02 บาทต่อหน่วย)  คิด

เป็นประมาณการอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนในปีแรกเท่ากับร้อยละ 3.98 (ค านวณจากราคา

ตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการ เท่ากบั 19.60 บาทต่อหน่วย รายละเอียดการค านวณแสดงไว้

ในตารางด้านลา่ง โดยอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้าย) 

ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ห้าในมูลค่าสงูสดุ 4,880,250,000 บาท 

และมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวจ านวนไม่เกิน 1,650,000,000 บาท ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการเข้า

ลงทนุเพิ่มเติม  ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุในปีแรก เทา่กบั 0.79 บาทตอ่หนว่ย (แบง่เป็น

เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 0.77 บาทต่อหน่วย และเงินลดทุน 0.02 บาทต่อหน่วย)   คิดเป็นประมาณ

การอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุในปีแรกเทา่กบัร้อยละ 4.03 (ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่ง

น า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการ เท่ากบั 19.60 บาทต่อหน่วย รายละเอียดการค านวณแสดงไว้ในตารางด้านลา่ง 

โดยอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้าย)  

ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART ใช้เงินกู้ยืมเป็นแหลง่เงินทนุบางสว่นในการเข้าลงทนุ จะท าให้ประมาณการอตัรา

จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากอตัราดอกเบีย้

เงินกู้   ซึ่งเป็นต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ แม้ว่ากองทรัสต์ WHART อาจมีความ

เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสว่นที่ 2.1 ข้อ 5.2.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้

จากการท่ีกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงินและออกหุ้นกู้   

อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้านี ้ตัง้อยู่ในท าเลที่ดีและมี

ศกัยภาพในการสร้างรายได้ตอ่ตารางเมตรสงู ด้วยทรัพย์สินบางสว่นเป็นอาคารคลงัสนิค้าประเภทห้องเย็น และ

โรงงานแบบ Built-to-Suit ซึ่งสร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าพืน้ที่แต่ละรายในระยะยาว เช่น 

อาคารคลงัสินค้าห้องเย็นให้เช่าแก่กลุ่ม Unilever ซึ่งมีอายุของสญัญาเช่าคงเหลือ ประมาณ 4 ปี 11 เดือน 

โครงการอาคารโรงงาน DTS ซึ่งมีอายุของสญัญาเช่าคงเหลือ ประมาณ 7 ปี 8 เดือน 15 วนั โครงการอาคาร 

Roechling ซึ่งมีอายขุองสญัญาเช่าคงเหลือ ประมาณ  8 ปี 11 เดือน และผู้ เช่าโรงงานอาทิซนัคิทเช่น ซึ่งมีอายุ

ของสญัญาเช่าคงเหลอืประมาณ 14 ปี 4 เดือน เป็นต้น จึงเป็นการช่วยลดความเสีย่งจากการกู้ยืมได้ 

นอกจากนี ้ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรัสต์ WHART กรณีที่มีการกู้ ยืมสามารถเทียบเคียงได้กบั

อตัราผลตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทนุในทรัพย์สินประเภทเดียวกนั  กลา่วคือ 

อาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า ที่มีขนาดมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดตัง้แต ่3,000 ล้านบาทขึน้ไป ได้แก่ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้

(“FTREIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) และทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท (“AMATAR”)  
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ตำรำงแสดงอตัรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ อัตรำส่วนกำร
กู้ยมืเงนิต่อ

มูลค่ำสินทรัพย์
รวม (Loan to 
Value: LTV) 
(ร้อยละ)*1 

รำคำตลำดเฉลี่ย 
15 วนัท ำกำร*2 
(บำทต่อหน่วย) 

อัตรำกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทน
และเงนิลดทุน  

(Total Distributable 
Yield)  

(ร้อยละ)*3 

อัตรำกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบ

แทน 
(Dividend Yield) 

(ร้อยละ)*4 

กรรมสิทธ์ิและสิทธิกำรเช่ำ (Freehold and Leasehold) 

FTREIT 22.97 18.01 3.69 3.67 
AMATAR 24.13 12.59 6.08 5.20 
สิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) 

HREIT 33.20 10.01 7.78 5.65 
ค่ำเฉลี่ยรวม   5.85 4.84 

WHART  29.15*5 19.60 4.03*6 3.93*6 

WHART (กรณีไม่มีการกู้ ยืม
เงินเพิ่มเติมส าหรับเข้าลงทนุ
ในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ห้า)*7 

24.84 19.60 3.98 3.88 

หมายเหต:ุ  *1    อตัราส่วนการกู้ยืมเงิน(สทุธิ)ต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินฉบบัล่าสดุของ HREIT และ AMATAR ส าหรับงวดหก
เดือนและงบการเงินฉบบัล่าสดุของ FTREIT ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสดุ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2562 

                 *2    ค านวณจากราคาตลาดเฉล่ีย 15 วนัท าการ (ราคาปิด) ตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2562 – 25 กนัยายน 2562 
                *3    อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (Total Distributable Yield) ส าหรับ FTREIT HREIT และ AMATAR ค านวณจากเงิน

ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลงั และราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (ราคาปิด) ค านวณเฉล่ีย 15 วนัท า
การ (วนัที ่5 กนัยายน 2562 – 25 กนัยายน 2562) 

            *4    อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend Yield) เป็นอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่รวมเงินลดทนุจากการประกาศการจ่ายเงินลดทนุ 
              *5    อ้างอิงประมาณการสดัส่วนเงินกู้ยืมต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 

WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ห้า โดยประมาณการเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ห้า จ านวน 11,169.6 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมและหุ้นกู้เดิมของกองทรัสต์ WHART 
จ านวน 9,519.6 ลา้นบาท (ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดงบการเงินไตรมาสล่าสดุ) และประมาณการเงินกู้ยืมระยะยาว
ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ห้า จ านวนสูงสดุในวงเงินไม่เกิน 1,650.0 ล้านบาท 
และประมาณการสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่
ห้า จ านวน 38,320.8 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมเดิมของกองทรัสต์ WHART จ านวน 33,214.3 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดงบการเงินไตรมาสล่าสุด) และมูลค่าสินทรัพย์หลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ห้า 
จ านวนไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) และค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์จ านวนประมาณ 226.3 ลา้นบาท 

              *6   อา้งอิงจากประมาณการกรณีทีก่องทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่หา้ ในมูลค่า
สงูสดุรวมไม่เกิน 4,880.25 ลา้นบาท โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุส าหรับปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 
ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 0.79 บาทต่อหนว่ยและราคาตลาดเฉล่ีย 15 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2562 – 25 กนัยายน 2562 ของ
กองทรัสต์ WHART ทีร่าคา 19.60 บาทต่อหนว่ย ซ่ึงเป็นเพียงการแสดงประมาณการเทา่นัน้ และไม่อาจรับรองผลได ้

 *7    ปรับปรุงประมาณการในกรณีทีก่องทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่หา้ โดยไม่มี
การกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม 
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2. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ ห้ำ มีศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ และมี

ควำมน่ำสนใจ 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ห้าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในบริเวณบางนา-

ตราด คิดเป็นร้อยละ 90.1 ของพืน้ที่เช่าอาคารรวมที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งบริเวณดงักลา่วมี

อตัราการเช่าพืน้ท่ีสงู และมีแนวโน้มที่ดี อ้างอิงรายงานวิจยัตลาดอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าของ บริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ลงวนัที่ 29 มีนาคม 2562 อตัราการเช่าพืน้ที่ ณ ปลายปี 2561 ส าหรับบริเวณ

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (จังหวัดสมุทรปราการ และลาดกระบัง)  เท่ากับร้อยละ 91.9 และส าหรับ

โครงการสว่นที่เหลือตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ  คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของพืน้ที่เช่าอาคารรวมที่กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบริเวณระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ตา่งชาติในการย้ายฐานการผลติมาตัง้อยูใ่นบริเวณนีเ้พิ่มขึน้  

นอกจากนี ้กลุม่ผู้ เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่มีศกัยภาพทาง

ธุรกิจ เช่น กลุม่ Unilever ซึง่เป็นผู้ผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคชัน้น าของโลก ประกอบกบัการเพิ่มกลุม่ผู้ เช่าในธุรกิจ

รูปแบบใหม ่ซึง่มีแนวโน้มความต้องการใช้คลงัสนิค้า เช่น บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ากดั และบริษัท เอสค

อมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ  E-Commerce ภายใต้แบรนด์ “JD Central” และ 

“Shopee” ตามล าดบั โดยภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า กองทรัสต์ WHART จะมีผู้ เช่าใน

กลุม่ E-Commerce เพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 5.0 ของพืน้ที่เช่าอาคารที่มีผู้ เช่า ซึ่งนบัเป็นการกระจาย

ความเสีย่งของรายได้ในอนาคต 

ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของความสมเหตสุมผลของราคาซือ้ทรัพย์สินดงักลา่วได้ในสว่นที่ 2 
ข้อ 3.2.1.7 (3) ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้
ทรัพย์สนิ) 

1.3.3 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์ 

กองทรัสต์ WHART มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยน าทรัพย์สินออกให้เช่า
แก่ผู้ เช่า โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กองทรัสต์ WHART โดยได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ
ในปัจจบุนั และทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้านี ้ให้แก่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ภายใต้การก ากบัดแูลโดยผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสว่นท่ี 2 ข้อ 3.2.3 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
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1.4  กำรกู้ยมืเงนิ 
 

เงินกู้ยืมที่กองทรัสต์ WHART มีอยู่เดิม และหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัของกองทรัสต์ WHART ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2562 ซึ่งเป็นวันสิน้งวดงบการเงินไตรมาสล่าสุด  มีจ านวนทัง้สิน้ 9,519.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของมูลค่า
สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART เมื่อรวมกบัประมาณการเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ห้า กองทรัสต์ WHART จะมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ จ านวนไม่เกินประมาณ 11,169.6 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 29.1 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่
ห้า  ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดวงเงินกู้และความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ต่อการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้จาก สว่นท่ี 
2 ข้อ 3.2.1.12 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART 

1.5 ประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์ WHART ส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกกำร
ลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ห้ำ 

 

ข้อมลูที่ระบใุนหวัข้อนีไ้มใ่ช่ข้อเท็จจริงในอดีตและเป็นข้อมลูในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต

(Forward-looking Statement) โดยข้อมลูดงักลา่วตัง้อยูบ่นข้อสมมติฐานหลายประการตามที่ระบอุยูใ่น “งบก าไรขาดทนุ

และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563” 

และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากที่

ประมาณการไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินไมรั่บรองหรือรับประกนัข้อมลูในสว่นนี ้และไมรั่บรองหรือรับประกนั

การคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ระบุในประมาณการ รวมตลอดจนไม่รับรองว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลผุลหรือ

น่าจะบรรลผุลหรือถกูต้อง เนื่องจากข้อมลูดงักลา่วจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท ารายงานข้อมลูทางการเงินตาม

สถานการณ์สมมติเทา่นัน้ 

รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ WHART ที่ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ WHART นอกจากนี ้ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ จะไม่ได้รับการปรับปรุงส าหรับเหตกุารณ์ใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

 
ข้อมูลในส่วนนีอ้ยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตวัเลขซึ่งบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน

พิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการ
ประมาณการอยูภ่ายใต้ความไมแ่น่นอนและความเสีย่งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแขง่ขนัท่ีส าคญัจ านวนมาก 
ซึ่งบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคมุได้  อีกทัง้ ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกบัการตดัสินทางธุรกิจใน
อนาคตที่อาจเปลีย่นแปลงได้  ดงันัน้ บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน จึงไมรั่บรองวา่ประมาณการดงักลา่วจะเกิดขึน้จริง 
ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้าจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้อย่างมีนัยส าคัญ  ผู้ ลงทุนควร
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี ้
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งบก ำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ 
ส ำหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที่  31 ธันวำคม 2563 

 

 

 
ทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่เดิม*1 
 ล้ำนบำท 

ทรัพย์สิน 
หลังกำรลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 5*2 

 ล้ำนบำท 
   

รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการ  2,335.83 2,700.65 

รายได้อื่น 2.05 2.37 
รวมรำยได้ 2,337.88 2,703.02 
   

คา่เช่าที่ดิน  41.66 41.66 

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 54.26 67.15 
ก ำไรสุทธิของอสังหำริมทรัพย์ 2,241.96 2,594.21 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 139.18 150.99 
คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์และการแปลงสภาพตดัจ่าย 96.12 120.36 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 286.14 313.51 
ก ำไรสุทธิที่สำมำรถน ำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 
   

หกัออก  รายได้จากคา่เช่าและบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (14.56) (25.76) 
บวกกลบั  คา่เช่าที่ดินท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง  7.61 7.61 

บวกกลบั  ดอกเบีย้ค้างจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า 3.60 7.66 
เงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 1,717.17 1,998.86 
   

บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออก   
               และเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และการแปลงสภาพ 96.12   120.36  

บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 25.46 59.63 
เงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน  1,838.75   2,178.85  
ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ (ร้อยละ) 95 95 

ประมำณกำรเงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 
และเงนิลดทุน 

 
1,746.81  

 
2,069.90  

   

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน   
     -  ประโยชน์ตอบแทน 1,720.52 2,009.35 

     -  เงินลดทนุ 26.29 60.55 

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 1,746.81  2,069.90  
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ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย *3   
     -  ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย 0.77 0.77 

     -  เงินลดทนุตอ่หนว่ย 0.01 0.02 

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย 0.78 0.79 
 

หมายเหต:ุ *1 ทรัพย์สินทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ WHART ไดล้งทนุแลว้ จ านวน 24 โครงการ  

 *2 ทรัพย์สินหลงัการลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่หา้ อา้งอิงทรัพย์สินทีมี่อยู่เดิมและทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครั้งทีห่า้จ านวน 5 

โครงการ 

 *3 จ านวนหน่วยทรัสต์ เป็นตวัเลขอ้างอิงเพื่อใชใ้นการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ

เพ่ิมเติมครั้งที่ห้า จ านวน 4,880.25 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 12.0 บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ WHART จะ

เสนอขาย และราคาทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุสดุทา้ยอาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเทา่กบัทีป่ระมาณการนีไ้วไ้ด้ 

ประมาณก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ข้างต้น ได้ถกูจดัเตรียมขึน้โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ส าคญัตาม “งบก าไรขาดทนุและการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563” ที ่

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นวา่สมมติฐานดงักลา่วมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ณ วนัที่ได้จดัท า

รายงานตามสถานการณ์สมมติ และผู้สอบบญัชีรับอนุญาตไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าสมมติฐานในการจัดท างบก าไร

ขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผู้ ลงทุนควรพิจารณา

สมมติฐานเหล่านัน้ รวมทัง้ประมาณการก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ และ

ประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในอนาคตด้วยตนเอง ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “งบ

ก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563” 

 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
ส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรัสต์ WHART จากการเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์  WHART ลงทุน ผู้ ลงทุนสามารถดู
รายละเอียดการวิเคราะห์ความผันผวน  (Sensitivity Analysis) ในส่วนที่  3.2.3.11 (2) การวิเคราะห์ความผันผวน 
(Sensitivity Analysis) ของงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้การวิเคราะห์ความผนัผวนมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางเทา่นัน้ ความ
แตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงและผลประกอบการที่แสดงในงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนตามสถานการณ์สมมติ อาจมากกวา่ช่วงความผนัผวนของปัจจยัหลกัที่ก าหนด นอกจากนี ้ผลกระทบจากปัจจยัอื่น ๆ 
อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบจากความแตกตา่งระหวา่งผลประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐาน 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท าประมาณการผลตอบแทนส าหรับปี 2563 เต็มปี คือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 

2563 และขอผ่อนผันการจัดท าประมาณการผลตอบแทนส าหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนใน
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ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยอยู่
ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2562 ดงันัน้ การจดัท าประมาณการผลตอบแทนส าหรับปี 2562 จะมีระยะเวลาประมาณ
การผลตอบแทนจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ ห้า ภายใต้โครงสร้างของกองทรัสต์ 
WHART เพียงประมาณ 1 เดือน ซึง่อาจไมส่ะท้อนประมาณการผลตอบแทนจากทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วเต็มรอบ
ปีได้ ทัง้นี ้จึงมีการจดัท าประมาณการส าหรับปี 2563 เพื่อสะท้อนประมาณการผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่ลงทนุเพิ่มเติม
ดงักลา่วเต็มรอบปีเพื่อประกอบการพิจารณาของนกัลงทนุ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ที่ผ่ำนมำ 

ผลการด าเนินงานของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 และงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินหลักกองทรัสต์ 
WHART จะเข้ำลงทุน 
เพิ่มเติมครัง้ที่ห้ำ 

อัตรำกำรเช่ำ ณ สิน้งวด*1 
(ร้อยละ) 

รำยได้ค่ำเช่ำ*2 
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน*3 
(ล้ำนบำท) 

2560 2561 

งวดหก
เดือน

สิน้สุด 30 
มิถุนำยน 

2562 

2560 2561 

งวดหก
เดือน

สิน้สุด 30 
มิถุนำยน 

2562 

2560 2561 

งวดหก
เดือน

สิน้สุด 30 
มิถุนำยน 

2562 
โครงการอาคารโรงงาน DTS - - 100.00 - - 3.35 - - 3.19 

โครงการอาคารโรงงาน 
Roechling 

- 100.00 100.00 - 1.87 11.25 - 1.86 10.98 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

100.00 100.00 100.00 103.29 112.02 67.30 82.78 84.39 50.85 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

93.73 93.73 77.26 93.23 104.36 55.67 88.88 99.99 52.02 

โครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

- 100.00 100.00 - 7.00 18.22 - 6.35 16.60 

รวม 94.87 96.85 87.02 196.52 225.25 155.78 171.66 192.59 133.64 

ทีม่า : ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ข้อมูล ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2562 
หมายเหต:ุ *1 อตัราการเช่าเฉล่ียค านวณจากพื้นทีที่มี่ผูเ้ช่า ณ วนัส้ินงวด หารดว้ยพื้นทีเ่ช่ารวม ณ วนัส้ินงวด 

*2 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากพื้นทีเ่ช่าอาคาร โดยไม่รวมรายไดจ้ากพื้นทีเ่ช่าหลงัคา 
*3 ก าไรจากการด าเนินงานเป็นก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 

ทัง้นี ้รายละเอียดของผลการด าเนินงานของทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า ก่อนที่
จะมีการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 และงวดหกเดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ดงักล่าว ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1.3 ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สิน
หลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า 
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1.6  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ WHART  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ของ NAV ต่อปี 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

อัตรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

รวม 9.25% - 

 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์  0.75% อัตรำพืน้ฐำน   :  

ไม่เกิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
WHARTทัง้นี ้ราคาทุนของทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไม่รวมมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีได้จ าหน่ายไปในภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สนิ
หลักประ เภทสิท ธิการ เช่ า  (Leasehold) ท่ีน ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีสิทธิการเช่ายงัมีผล
บงัคบัใช้เทา่นัน้ และไม่เกิน 0.25% ตอ่ปีของมลูคา่ตามบญัชีของ
เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทาง
การเงิน 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึ่ ง
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  
(Acquisition fee) : ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์  
WHART (Acquisition Fee)  

กรณีทรัพย์สนิของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไม่ เ กิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้มาของกองทรัสต์  
WHART 

กรณีทรัพย์สนิอ่ืน 

ไม่ เ กิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้มาของกองทรัสต์  
WHART 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไป
ซึ่ งท รัพย์สินของกองทรัส ต์  
(Disposal fee) : ตามท่ีจ่ายจริง  

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART (Disposal Fee)  

ไม่เกิน 0.50% ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้จ าหน่ายไปของกองทรัสต์ 
WHART 

 ค่าธรรมเนียมทรัสตี  และผู้ เ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ 

.0 75% ไม่เกิน 0.25% ตอ่ปีของราคาทนุของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
WHART  ทัง้นี ้ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไม่รวมมูลคา่
ทรัพย์สินท่ีได้จ าหน่ายไปในภายหลงั และราคาทนุของทรัพย์สนิ
หลักประ เภทสิท ธิการ เช่ า  (Leasehold) ท่ีน ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีสิทธิการเช่ายงัมีผล
บงัคบัใช้เทา่นัน้ และไม่เกิน 0.25% ตอ่ปีของมลูคา่ตามบญัชีของ
เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากสถาบนัทาง
การเงิน 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0. 50% ไม่ เ กิน 0.50% ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์  
WHART 

 คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
  

อัตรำพืน้ฐำน : 3.00% ตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (ทัง้นี ้
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบริหารจัดการและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ในส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคัญ (Minor Repair or  Maintenance) ค่าคอมมิชชั่น 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่ าเ บีย้ประกัน ค่าบ า รุง
สาธารณปูโภคสว่นกลาง และคา่ภาษีโรงเรือนไว้แล้ว) 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ของ NAV ต่อปี 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

อัตรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำน
ปรับปรุงอำคำร และกำร

ก่อสร้ำงพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ : ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรับปรุงอำคำร และกำร
ก่อสร้ำงพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ : ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่า
ก่อสร้าง (เฉพาะกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้
ผู้ บ ริ หา รอสังหา ริมท รัพ ย์ควบคุม งาน ก่อส ร้ า งพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม และการปรับปรุงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิ
ได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
WHART 

3.00% ไม่เกิน 3.00% ของมลูคา่หน่วยทรัสต์ WHART ท่ีเสนอขาย 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดัหาเงินกู้ ยืม 
หรือการออกตราสารท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

2. 00% ตามท่ีจ่ายจริง 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็น
ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักท รัพ ย์  ค่าธรรม เ นียมท่ีปรึกษา 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์ กรณีท่ีมีการระดมทนุ 

 ตามท่ีจ่ายจริง หรือตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายท่ี
จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART   

หมายเหต:ุ 1 ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นอัตราร้อยละของ NAV ดังนัน้ เพดานค่าใช้จ่ายนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณเพ่ือค านวณเป็นอัตราร้อยละของ NAV ทัง้นี ้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART ในสว่นท่ี 2 ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีจะเรียก
เก็บจากกองทรัสต์ 

 

1.4 เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะยกเลกิการระดมทนุเพื่อเพิ่มทนุ 

1) มีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการรับหน่วยทรัสต์
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

2) มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เมือ่รวมกบัมลูคา่เงินกู้ยืมจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูคา่ไมเ่พียงพอท่ีจะลงทนุ
ในทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า 

3) มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือผู้ลงทนุตา่งด้าว ไมเ่ป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการนบั
แตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

5) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางด้านกฎหมายการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่มี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่

6) เมื่อมีเหตทุี่ท าให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานราชการ 
สัง่ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ 
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7) มีเหตอุื่นใดตามเง่ือนไขการบอกเลิกสญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหนา่ย (Underwriting Agreement) 

2.  ควำมเสี่ยงส ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ WHART  
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ WHART มีความเสี่ยง ผู้ ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะ

ตดัสนิใจลงทนุ ทัง้นี ้ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงความเสีย่งส าคญัของการลงทนุในหน่วยทรัสต์ WHART โดยสรุปเท่านัน้  เนือ้หา
ในรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5 ของเอกสารฉบบันี  ้

 

2.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์  
2.1.1 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วง ซึ่งสิทธิการเช่าหรือ

สิทธิการเช่าช่วงอาจถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือการเช่าช่วง ซึ่งท าให้
กองทรัสต์ WHART เสยีสทิธิในการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าหรือทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง 

2.1.2 ความเสีย่งในการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึง่มลูคา่จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่ 
2.1.3 ความเสีย่งจากการจดัหาเงินคา่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายไุปอีก 30 ปี และการไมไ่ด้รับการตอ่

สัญญาเช่าทรัพย์สินออกไปอีก 30 ปี ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร  
กม.3) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สาม โครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่สี่ และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ห้า 

2.1.4 ความเสี่ยงที่อาคารอาจมีสภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรือ ความเสี่ยงที่เงินเก็บส ารองเพื่อ
การซอ่มแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุอาจมีไมเ่พียงพอ  

2.1.5 ความเสีย่งเก่ียวกบัการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART 
2.1.6 ความเสีย่งในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้อาจสง่ผลให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารมีจ านวนลดลง 
2.1.7 ความเสีย่งในการสญูเสยีผู้ เช่าหลกัอาจท าให้รายได้ของกองทรัสต์ WHART เปลีย่นแปลงไป 
2.1.8 ความเสีย่งจากการผิดนดัผิดสญัญา และการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเช่าของผู้ เช่าหรือเกิดเหตกุารณ์อื่นใดที่

ท าให้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 
2.1.9 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ WHART ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการ เนื่องจาก

คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้องกับการลงทุนและการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
WHART  

2.1.10 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการหาผู้ เช่าเมื่อสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ WHART ใกล้
สิน้สดุ 

2.1.11 ความเสีย่งเก่ียวกบัคลงัสนิค้าแบบ Built-to-Suit 
2.1.12 ความเสี่ยงจากข้อก าหนดในสญัญาเช่าของโครงการ Healthcare เก่ียวกบัอตัราค่าเช่าส าหรับระยะเวลา

ที่จะตอ่อายกุารเช่า 
2.1.13 ความเสีย่งจากข้อก าหนดในสญัญาเช่าในบางโครงการท่ีให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สนิท่ีเช่า 
2.1.14 ความเสีย่งจากผู้ เช่าพืน้ท่ีหลงัคาผิดข้อก าหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคา 
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2.1.15 ความเสีย่งจากการท่ีทรัพย์สนิหลกัปัจจบุนัของกองทรัสต์ WHART และทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สี ่ยงัมีผู้ เช่าไมเ่ต็มพืน้ท่ี และสญัญาเช่าพืน้ท่ีบางสว่นใกล้จะสิน้สดุลง  

2.1.16 ความเสี่ยงเก่ียวกับการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผู้ ให้เช่า เดิมให้แก่
กองทรัสต์ WHART 

2.1.17 ความเสีย่งเก่ียวกบัทางเข้าออกสูท่างสาธารณะของทรัพย์สนิ  
2.1.18 ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุในที่ดินซึง่เป็นภารยทรัพย์  
2.1.19 ความเสี่ยงจากภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนอาคาร/สิ่งปลกูสร้างบนที่ดินที่เช่าของทรัพย์สิน

หลกัในโครงการ DKSH Consumer โครงการ DKSH 3M และโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 19)  

2.1.20 ความเสี่ยงจากภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่ดินทางเข้าออกของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ที่เพิ่มขึน้ 

2.1.21 ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ของกองทรัสต์ WHART ในโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 

2.1.22 ความเสีย่งเก่ียวกบัความมีผลบงัคบัใช้ของสญัญาเช่าช่วงหลงัคา 

 

2.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ WHART 
2.2.1 ความเสีย่งที่ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์

การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ให้ประสบความส าเร็จได้ 
2.2.2 ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ WHART ต้องพึง่พาผู้บริหารระดบัสงูและบคุลากรท่ีมีความช านาญในการ

ด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 
2.2.3 ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 
2.2.4 ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงินและออกหุ้นกู้  
2.2.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการที่กองทรัสต์ WHART  น าเงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้ในการ

ลงทนุ 
2.2.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการพึ่งพาการปฏิบตัิตามสญัญาของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ส าหรับการ

ให้บริการ และ/หรือ ให้เช่าทรัพย์สิน ที่เก่ียวข้องกับการให้เช่าอาคารคลังสินค้าให้แก่ผู้ เช่าอาคาร
คลงัสนิค้า 

2.2.7 ความเสีย่งจากฐานะทางการเงินของผู้ให้สญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ 
2.2.8 ความเสีย่งที่กองทรัสต์ WHART อาจไมส่ามารถปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าเมื่อสญัญาเช่าครบก าหนดสญัญา 
2.2.9 ความเสีย่งในการจดัหาผู้ เช่าเมื่อสญัญาตกลงกระท าการสิน้สดุลง 
2.2.10 ความเสี่ยงจากการที่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนอาจไม่เป็นไปตามประมาณการของ

กองทรัสต์ WHART  
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2.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
2.3.1 ความเสีย่งทางการเมืองของประเทศไทย 
2.3.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ปัจจยัมหภาคอื่นๆ 
2.3.3 ความเสีย่งจากกรณีทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุถกูเวนคืน 
2.3.4 ความเสี่ยงโดยรวมที่มีผลกระทบต่อก าไรที่ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ WHART 
2.3.5 ความเสี่ยงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์  WHART ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพิ่มขึน้ 
2.3.6 ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

กองทรัสต์ WHART อาจสญูเสยี 
2.3.7 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

 

2.4 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ WHART 
2.4.1 ความเสีย่งจากมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลีย่นแปลง 
2.4.2 ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์  WHART ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถ
รับประกนัได้ว่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามมลูค่าที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือใน
อนาคต 

2.4.3 ความเสีย่งจากราคาของหนว่ยทรัสต์ WHART อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ WHART 
2.4.4 ความเสี่ยงจากการลดลงของสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ WHART (Control Dilution)  ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ WHART เดิม 
2.4.5 ความเสี่ยงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  WHART และ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์ WHART น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ WHART ได้รับ
จากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ 

2.4.6 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากประมาณการ 
2.4.7 ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวน 
2.4.8 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และการซือ้ขาย

หนว่ยทรัสต์ WHART ในตลาดหลกัทรัพย์ 
2.4.9 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ WHART ในตลาดหลกัทรัพย์ 
2.4.10 ความเสีย่งด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 


