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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 
 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และคู่สญัญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคล

ที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี

 
: 

 
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์
ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อน ามาซือ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม และเป็น
บคุคลที่กองทรัสต์ประสงค์จะว่าจ้างให้เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการ
จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้หลกัประกนัจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และ

น าเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
  
นอกจากนี ้กองทรัสต์จะแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีให้เป็น ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ที่มีการ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : เงินกู้ ทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินระยะสัน้ในวงเงินไม่เกิน 

1,350,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและรายละเอียดที่ส าคญัจะเป็นไปตามที่แสดง
ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

   

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่
รวมของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ยืมเงินส าหรับเงินกู้ ทัง้หมดจ านวนประมาณไม่เกิน 1,350,000,000 บาท 
โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการ
กู้ ยืมเงินจะเป็นไปตามที่กองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบ
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แสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 
 
ค่าตอบแทนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือผู้จัด
จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ จะเป็นไป
ตามอัตราที่กองทรัสต์จะได้ตกลงกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการให้

หลกัประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน  และการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์  จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให้
กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็น
เง่ือนไขทางการค้าตามปกติ  (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท า
ธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบจากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต 
และอตัราที่เรียกเก็บกบัผู้กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ โดยการ
ด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่นค่าตอบแทน จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกู้ยืมจากบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดอกเบีย้ในปีที่ 1 จะไม่เกินร้อยละ MLR – 1.5 ต่อปี เว้น
แตก่รณียกเว้นบางประการท่ีอาจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยืมเงิน : ท าให้โครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ

กองทรัสต์เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของกองทรัสต์ ซึ่ง
เป็นไปตามสภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

   
9. การขออนมุตัิท ารายการ : การกู้ ยืมเงินโดยการให้หลกัประกัน ไม่ว่าจะเข้าท ากับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตีหรือไม่ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการแต่งตัง้
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์เช่นกนั 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว  
บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้า
ท ารายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตสุมผลระหวา่ง
การท ารายการกบับคุคลท่ี
เก่ียวโยงกบับคุคลภายนอก 

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เนื่องจากจะ
ช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ และต้นทนุ
ในการลงทุนต ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึง
การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัรา
ดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบั
อตัราการกู้ ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ
ให้กับลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่
ใกล้เคียงกัน  (เช่น ในเร่ืองที่ เก่ียวกับสิท ธิระหว่างเจ้าหนี แ้ละผู้ ถือหุ้ น  / 
หน่วยทรัสต์ และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนเงินในส่วนทุนของ
กองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้วงเงินที่กองทรัสต์ได้รับยงัมีระยะเวลา
ปลอดเงินต้นยาวถึง 5 ปี และมีวงเงินกู้ รองรับรวมกันเป็นระยะเวลายาว 5 ปี 
และบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
 
บริษัทฯ มีความเห็นวา่การแต่งตัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีให้เป็น ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์นัน้มี
ความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กองทรัสต์ เนื่องจากบุคคลที่เก่ียว
โยงกนักบัทรัสตีซึง่จะมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และ/
หรือผู้จดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์นัน้ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ และยงัเคยด าเนินการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในครัง้แรกและในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการ  ไมม่ี 
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ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

: 

 
12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 

 
: 

 
1. บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนครัง้แรก ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,370 ล้านบาท 
และ/หรือวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้
ในช่วงปีที่ 1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-2.00 ตอ่ปี 

2. บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 
และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้แรก 

3. บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ให้
กู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้ลงทุนใน
การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,350 ล้านบาท และ/หรือ
วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ในช่วงปีที่ 
1 ถึง 5 ไมเ่กินร้อยละ MLR-1.5 ตอ่ปี 

4. บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  เป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และธนาคารกสกิรไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ าหน่ายผู้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ 

 
13. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 

 
: 

 
1. รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ่ง เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ประกอบด้วย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
นายรชต ตราชวูณิช 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
นางสาวณวลัริณี สวุินิจวงษ์ 
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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-แอ็กซ่า 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 ธนชาตพร็อพเพอรตี ้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลก็ซิเบิล 

2.03 

 

 
14. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน 

 
: 

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

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ 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 255 8  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 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ ปีบัญชี 2557* ปีบัญชี 2558 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 32.49 31.82 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (%)  48.12 46.66 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 3.25 4.48 
*ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 
 

ทัง้นี ้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ดบับลวิเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ WHART 
เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมตดิงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ลดทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการลดมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ในอตัรา 0.1610 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 123,180,469 บาท 

2. ให้จา่ยเงินปันผลของกองทรัสต์ WHART ในอตัราหนว่ยทรัสต์ละ 0.0297 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,651,599 บาท 
โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2559  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  และรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559  และก าหนดการจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  
  




