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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์เรียบร้อย
แล้ว 

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("WHA") ซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม มีความสมัพนัธ์กับกองทรัสต์โดยเป็นผู้
ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ รวมถึงเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ 

 
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

  
WHA มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ 
และเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็นผู้ที่กองทรัสต์
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรัสต์จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทุนเพ่ิมเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในที่ดิน 
กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างอาคารคลงัสินค้า และส านกังาน และกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องของโครงการ WHA Mega Logistics Center 
ชลหารพิ จิ ต ร กม . 5 และ โค รงการ WHA Mega Logistics Center 
ลาดกระบัง จาก WHA โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรม เนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง ) ซึ่ งมี
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 5 

 
2. กองทรัสต์จะแต่งตัง้ WHA ให้เป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
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5. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพิ่มเติม 
: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 สิทธิการเช่าช่วงที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนือ้ที่
ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสญัญาเช่าช่วงที่ดิน
ลงวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 
ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586  
โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน 
(นับตัง้แต่วันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันที่คาดว่า
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ) 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพืน้ที่เช่า

อาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร1 พืน้ท่ีเช่าลานจอด

รถประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลังคารวม
ประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง  และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของ
โค ร ง ก า ร  WHA Mega Logistics Center ช ล ห า รพิ จิ ต ร  
กม. 5 
 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้อยู่ ณ ณ 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 
 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 

42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 
45005) เนือ้ที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

                                                           
 

1 พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญาเช่า ได้มีการดดัแปลงพืน้ที่ภายในคลงัสินค้าซ่ึงท า
ให้พืน้ที่ใช้สอยได้จริงอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ได้ยืน่ขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรับรองการ
ใช้อาคาร 
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 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center ลาดกระบงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม
ประมาณ  95,110.00 ตารางเมตร พื น้ที่ เช่ าลานจอดรถ
ประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ที่ เช่าหลังคารวม

ประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร2  

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง  และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

 
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้
 
เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนด  166 ไร่ 36 ตารางวา 
(เฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ) 
 
พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 159,141.00 ตารางเมตร 
กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 
  
พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี 3,728.90 ตารางเมตร 
กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 
 
พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมด 110,129.90 ตารางเมตร 
ในสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุประมาณ  

 
โดยรายละเอียดราคาประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 รายที่กองทรัสต์
ได้วา่จ้างจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

                                                           
 

2 พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพืน้ที่เช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพือ่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จาก
ระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง) โดยจะช าระทัง้จ านวนในวันจดทะเบียนการโอน
กรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

 
2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHA จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก
กองทรัสต์ ซึง่จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบัอตัราก าไรที่
ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ซึ่งอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะ
ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
(NAV) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมจะ
เป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
กรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุ
งานก่อสร้างพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและการปรับปรุงทรัพย์สิน
อื่นท่ีมิได้มาจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2 (สอง) ของมลูคา่ก่อสร้าง 
 
ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่ น เดี ย วกั น กับ เกณ ฑ์ ในการค าน วณ ค่ าธรรม เนี ย มผู้ บ ริห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรกและการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ของกองทรัสต์ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้
แนน่อนรายปี ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) 

 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยมีขนาดรายการตัง้แต ่
20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
ซึง่ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิ
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จากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมดงักลา่วต้องมี
หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   
7. มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวม
ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
จ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากดั และ บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด โดยทัง้ 2 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทัง้นีร้าคาที่จะ
ลงทนุดงักลา่ว เป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุ
ของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 10 

   
8. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: 1. มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 
 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ค านวณโดยอ้างอิงจากการประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จริงของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่
เกินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

   
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทนุ

ในทรัพย์สนิ 
: ท าให้รายได้คา่เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่คงเพิ่มขึน้อีกทัง้

ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
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รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึง่พาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ 
   
10. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 

316,290,000 หน่วย (โดยราคาหน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าที่จะออกและเสนอขายจะมี
ราคาไม่ต ่ากว่าหน่วยละ 9 บาท) การกู้ ยืมเงิน และเงินมัดจ าค่าเช่าและ
คา่บริการของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยรายละเอียดในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน และการใช้เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการ
ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ  

   
11. การขออนมุตัิท ารายการ : การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

   
12. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทยีบความ
สมเหตสุมผลระหวา่งการท า
รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบั
บคุคลภายนอก 

: 1. บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นี เ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุ
ในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับ
กองทรัสต์ โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของ
กองทรัสต์ มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงของการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความ
หลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป นอกจากนีใ้นการก าหนดราคา
สดุท้ายที่กองทรัสต์จะซือ้ทรัพย์สินจะลงทุนเพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์
จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณา
ปัจจยัตา่งๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นวา่มลูคา่ทรัพย์สนิที่
จะลงทุนเพิ่ ม เติมซึ่งก าหนดไว้ไม่ เกิน  4,190,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงู
กว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ได้ รับจากบ ริษั ทประเมิ นค่ าท รัพ ย์สิน เกิน ร้อยละ  10 เป็นราคาที่
สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  
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2. ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความ
สมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะ
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ กบัอตัราค่าตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน บริษัทฯ  เห็นว่าอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก 
WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แต่
ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวช านาญในการบริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า 
และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญในการบริหาร จัดการ และมี
ทีมงานด้านตา่งๆ ที่มีประสบการณ์และมปีระสทิธิภาพ โดย WHA นัน้ถือวา่
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อม
ทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  
 
ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้เกณฑ์การคิดค านวณ
เช่ น เดี ย วกั น กับ เกณ ฑ์ ในการค าน วณ ค่ าธรรม เนี ย มผู้ บ ริห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเข้าลงทุนครัง้แรกและการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 
ของกองทรัสต์ WHART โดยค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบักรอบอตัราก าไรที่ก าหนดไว้
แนน่อนรายปี ทัง้นี ้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทรัสต์ (NAV) 

 
อนึ่ง ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ และการรับเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

   
13. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก

: ไมม่ี 
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ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  

 
14. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 
: 

 

1. WHA ขายทรัพย์สินทัง้หมด 3 โครงการให้แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
ครัง้แรกของกองทรัสต์ ได้แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA 
ลาดกระบัง  Phase 1 และโครงการศูน ย์ก ระจายสิน ค้ า  WHA 
ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม.18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) ในราคารวม 4,385,243,552 บาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง) 

2. กองทรัสต์ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในครัง้แรก โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบั
อตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV)    

3. WHA ขายทรัพย์สินทัง้หมด 3 โครงการให้แก่กองทรัสต์ ในการลงทุน
เพิ่ มค รั ง้ที่  1 ของกองท รัสต์  ได้ แก่  (1)  โค รงการ WHA Mega 
Logistics Center ชลหารพิ จิตร ก.ม. 4 (2) โครงการ WHA Mega 
Logistics Center วั ง น้ อ ย  61 แ ล ะ  (3)  โค ร ง ก า ร  WHA Mega 
Logistics Center สระบุรี ในราคารวม 4,645,912,801.56 บาท (ไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง)  

4. กองทรัสต์ว่าจ้าง WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงรวมกบั
อตัราก าไรที่ก าหนดไว้แน่นอนรายปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV)    

 
15. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั
ปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ 

 
: 

 
1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ประกอบด้วย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
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นายรชต ตราชวูณิช 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 
นายสพุจน์ สทุธิประภา 

 
2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 

(วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

18.28 

ส านกังานประกนัสงัคม 11.51 
ธนาคาร ออมสนิ 6.05 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

5.88 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

5.33 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

4.13 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

3.02 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

3.02 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

2.28 

กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี ้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลก็ซิเบิล 

2.03 

 
 
16. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
17. รายการประเมินสนิทรัพย์โดยยอ่ 

 
: 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ WHART 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตัง้แต่วนัที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557) และปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 

งบดุล (หน่วย : พนับาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
สินทรัพย์   

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 4,406,368.93 9,051,265.49 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 70,018.64 260,434.82 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 94,972.12 179,407.76 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 934.88 12,975.17 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 37,339.70 74,162.86 

สนิทรัพย์อื่น 3,663.26 17,108.40 
รวมสินทรัพย์ 4,613,297.53 9,595,354.50 

หนีส้นิ    

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 5,183.49 6,955.21 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 157,219.68 239,891.49 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,322,720.31 2,629,296.44 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 9,776.20 171,382.44 

หนีส้นิอื่น 3,795.96 5,437.88 
รวมหนีส้ิน 1,498,695.64 3,052,963.46 

สินทรัพย์สุทธิ 3,114,601.89 6,542,391.04 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 3,107,900.00 6,502,733.31 

ก าไรสะสม 6,701.89 39,657.73 

สนิทรัพย์สทุธิ 3,114,601.89 6,542,391.04 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0215 9.8876 

จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 310,790,000 661,670,000 
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งบก าไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท) ปีบัญชี 2557* ปีบัญชี 2558 
รายได้จากการลงทุน   
รายได้คา่เชา่และบริการ 14,141.25   332,150.19 
รายได้ดอกเบีย้ 233.84          322.28  
รวมรายได้ 14,375.09 332,472.47 
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 222.83       3,474.68  
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 457.86       7,139.76  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 120.63       1,418.34  
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 129.43       2,841.44  
คา่ใช้จา่ยอื่น 3,766.46     38,633.09  
รวมค่าใช้จ่าย 4,697.21 53,507.31 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 9,677.88 278,965.16 

ดอกเบีย้จ่าย 2,975.99 62,330.30 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,701.89 216,634.86 

รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ -     158.30 

รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ -   (97,934.96) 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน -   (97,776.66) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6,701.89 118,858.20 
*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : พันบาท) ปีบัญชี 2557* ปีบัญชี 2558 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,262,061.90) (4,265,254.79) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,332,080.54 4,455,670.97 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 70,018.64 190,416.18 
*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ ปีบัญชี 2557* ปีบัญชี 2558 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0215 9.8876 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) 0.0215 0.1796 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 0.24 2.09 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 32.49 31.82 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (%)  48.12 46.66 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ ปีบัญชี 2557* ปีบัญชี 2558 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 3.25 4.48 
*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 

 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ WHART เมื่อ

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ลดทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมลูค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1610 บาทตอ่หน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 123,180,469 บาท 

2. ให้จ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ WHART ในอตัราหน่วยทรัสต์ละ 0.0297 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,651,599 บาท 
โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  และรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัที่ 
11 พฤษภาคม 2559  และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคาร
คลงัสนิค้าให้เช่า จ านวนทัง้สิน้ 2 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถ 3,728.90 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 166 ไร่ 36 ตารางวา  

โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงการ 
พืน้ที่ดนิ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ (ตารางเมตร) 
ราคาประเมิน 

โดยวิธีรายได้ (บาท) 

 คลังสนิค้าและอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่หลงัคา 
กรุงเทพ

ประเมินราคา*1 
แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี*2 

1. WHA Mega 
Logistics Center 
ชลหารพิจติร 
กม. 5 ตัง้อยูท่ี่
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

     

 - สทิธิการเชา่
ช่วงทีด่ินรวม 
1 โฉนด 
(โฉนดเลขที่ 
129645) 

- กรรมสทิธ์ิใน
อาคาร
คลงัสนิค้า 
พร้อม
ส านกังาน 
จ านวน 5  
หลงั และ
สว่นปรับปรุง

66-2-85 64,031.00*3 50,143.60 1,405,000,000 1,405,000,000 
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โครงการ 
พืน้ที่ดนิ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ (ตารางเมตร) 
ราคาประเมิน 

โดยวิธีรายได้ (บาท) 

 คลังสนิค้าและอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่หลงัคา 
กรุงเทพ

ประเมินราคา*1 
แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี*2 

พฒันาอื่นๆ 
2. WHA Mega 

Logistics Center 
ลาดกระบัง 
ตัง้อยู ่ณ แขวง
คลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

     

 - กรรมสทิธ์ิใน
ที่ดินรวม 10 
โฉนด (โฉนด
เลขที่ 1482, 
42151, 
42152, 
42153, 
42154, 
44285, 
44286, 
44287, 
45003 และ 
45005) 

- กรรมสทิธ์ิใน
อาคาร
คลงัสนิค้า 
พร้อม
ส านกังาน 
จ านวน 8 
หลงั และสว่น

99-1-51 95,110 59,986.30*4 2,603,000,000 2,421,000,000 



 

15 

 

 

โครงการ 
พืน้ที่ดนิ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ (ตารางเมตร) 
ราคาประเมิน 

โดยวิธีรายได้ (บาท) 

 คลังสนิค้าและอาคาร
ส านักงาน 

พืน้ที่หลงัคา 
กรุงเทพ

ประเมินราคา*1 
แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี*2 

ปรับปรุง
พฒันาอื่นๆ 

 รวม 166-0-36 159,141.00 110,129.90 4,008,000,000 3,826,000,000 
หมายเหตุ *1  ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ฉบบัลง

วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 ส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และ ฉบบัลงวนัที ่10 พฤษภาคม 
2559 ส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั (ราคา ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์ 
WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 *2   ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ 
ฉบบัลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุใน
ทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 *3 พืน้ทีที่ป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญาเช่า 
ได้มีการดดัแปลงพืน้ทีภ่ายในคลงัสินคา้ซ่ึงท าให้พืน้ทีใ่ช้สอยได้จริงอยู่ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ได้ยืน่ขอ
ใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใช้อาคาร 

 *4 พืน้ทีเ่ช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพืน้ทีเ่ช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั
เพือ่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวม
หลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 




