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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต ์WHART (Fact Sheet) 

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 
ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ WHART 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บรษัิทฯ”) 
ทรสัตี บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่ปรกึษาทางการเงิน  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

มลูคา่การเสนอขาย  ไมเ่กิน 4,978,084,200  
ลา้นบาท 

จ านวนหนว่ยทีเ่สนอขาย ไมเ่กิน 385,898,000 หนว่ย 

ราคาสงูสดุที่จะเสนอขาย
ตอ่หนว่ย 

ไมเ่กิน 12.90 บาท Par ตอ่หนว่ย (ณ วนัท่ี 21 
กนัยายน 2564) 

9.0241  บาท 

ช่วงเวลาเสนอขาย 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564  
วนัท่ีไดร้บัอนมุตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทรสัต ์ 8 ธนัวาคม 2557  
 Firm underwrite* ☐ Best effort   
อายเุฉลีย่คงเหลอืถว่งน า้หนกัของทรพัยส์นิหลกั (WALE): (ก่อนระดมทนุ) 3.0 ปี** (หลงัระดมทนุ) 3.5 ปี** 
*ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
**กรณไีม่รวมสทิธิในการต่อสญัญา ทัง้นี ้กรณีรวมสทิธิในการต่อสญัญาจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.5 ปี (ก่อนระดมทนุ) และ 5.0 ปี (หลงัระดมทนุ) 

 

สัดส่วนการลงทุน (ภายหลังการระดมทุน)  
100% ลงทนุทางตรง มลูคา่การระดมทนุ วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน 

 

การออกเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม 

ไมเ่กิน 
4,978.08 
ลา้นบาท 

เงินกูย้ืม ไมเ่กิน 
5,764.00  
ลา้นบาท  

 

ลงทนุในทรพัยส์ิน
หลกัที่กองทรสัต ์
WHART จะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

ไมเ่กิน
5,549.72 
ลา้นบาท 

โครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

หมายเหตุ: อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินสอบทานของกองทรสัต ์WHART ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2564 ยกเวน้ทรัพยส์ินหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ เจ็ด อ้างอิงจากมูลค่าทรัพยส์ินจากราคาประเมินทรัพยส์ินของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 

สินทรพัยร์วม 42,638.93 ลา้นบาท 
หนีส้ินรวม 12,066.92 ลา้นบาท 
ทนุช าระแลว้ 29,084.08 ลา้นบาท 
สดัสว่นการกูย้ืม (รอ้ยละของสินทรพัยร์วม) รอ้ยละ 23.82* 
Credit Rating A แนวโนม้ คงที่ 
* กรณีรวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าจะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 26.03 ของสินทรพัย์รวม 

 

 

 

56%

16%

28%กรรมสทิธ์ิ

สทิธิการเช่า (30+30 ปี)

สทิธิการเช่า (< 30 ปี)
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อายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยถว่งน ้าหนัก (WALE) รายละเอียดการครบก าหนดช าระของเงนิกู้ยมืและหุ้นกู ้

  
หมายเหตุ: ค านวณจากพืน้ที่เช่าอาคารเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า ณ วันที่คาดว่ากองทรัสตจ์ะเขา้
ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
*ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 กองทรสัตไ์ดอ้อกหุน้กูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาทเพื่อมาทดแทน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จ านวน 3,000 ลา้นบาทท่ีจะครบก าหนดช าระในช่วงปี 2564 เรียบรอ้ยแลว้ 

ตารางแสดงสดัสว่นการเช่าแยกตามรูปแบบอาคาร 

ทรพัยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์
WHART 

ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัต ์WHART 
จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

ทรพัยส์ินหลกัภายหลงัการลงทนุ 
เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

   
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เวน้แต่ทรพัยส์นิหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ด ขอ้มลู ณ วนัท่ีคาดว่ากองทรัสตจ์ะเขา้ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) และ
ค านวณจากพืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมด 

ตารางแสดงสดัสว่นการเช่าแยกตามรูปแบบสัญญา 
ทรพัยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์

WHART 
ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัต ์WHART 

จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 
ทรพัยส์ินหลกัภายหลงัการลงทนุ 

เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

   
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เวน้แต่ทรพัยส์นิหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด ขอ้มลู ณ วนัท่ีคาดว่ากองทรัสตจ์ะเขา้ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) และ
ค านวณจากพืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมด 
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ทรัพยส์ินหลกัทีล่งทุนคร้ังนี ้

ทรพัยส์นิหลกัที่ 
กองทรสัต ์WHART 

จะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ทีเ่จ็ด 

มลูคา่ลงทนุ 
(ลา้นบาท) 

ราคาประเมิน 
ตามวิธีรายได ้ 

(Income Approach) 
(ลา้นบาท) 

ผูป้ระเมิน 
มลูคา่ลงทนุสงู
กวา่มลูคา่

ประเมินต ่าสดุ 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center  
(วงันอ้ย 62) 

ไมเ่กิน 5,549.72 

501.11 
บรษัิท กรุงสยาม

ประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
จ ากดั 

 
ประมาณ 10% 

500.90 
บรษัิท เซา้ทอ์ีส เอเชีย 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

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

728.99 
บรษัิท กรุงสยาม

ประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
จ ากดั 

719.00 
บรษัิท เซา้ทอ์ีส เอเชีย 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

โครงการ WHA  
E-Commerce Park  

3,825.30 
บรษัิท กรุงสยาม

ประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
จ ากดั 

3,877.00 
บรษัิท เซา้ทอ์ีส เอเชีย 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั  
หมายเหตุ :  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพยส์ิน จ ากัด และบริษัท เซ้าทอ์ีส เอเซีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย ์ส  าหรบัทัง้ 3 โครงการ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (ราคา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ซึ่งกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมภายในวันท่ี 1 มกราคม 2565) อนึ่ง 
นกัลงทนุสามารถพิจารณารายละเอียดรายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้าม QR Code ดา้นลา่ง 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(วงันอ้ย 62) 

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

โครงการ WHA E-Commerce Park 
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ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ ณ วนัที่ 1 มิถุนายน 2564 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วย (หน่วย) 
สัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต ์

1. ส านกังานประกนัสงัคม 435,988,421 15.70% 
2. บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 416,577,262 15.00% 
3. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 136,958,288 4.93% 
4. บรษัิท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั ( มหาชน) 107,922,166 3.89% 
5. กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ 

อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 
98,265,991 3.54% 

 
Foreign Limit : 49.00% Current Foreign holding : 3.10% 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  
• ไม่น้อยกว่าร้อยละเกา้

สิบ (90) ของก าไรสทุธิที่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปี
บญัชี  

• ทัง้นี ้จะจา่ยผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ
หนว่ยทรสัตไ์ม่เกนิสี่ (4) 
คร้ังต่อรอบปีบัญช ีเวน้
แตก่รณีที่กองทรสัตม์ีการ
เพิ่มทนุ กองทรสัตอ์าจมี
การจา่ยผลประโยชนต์อบ
แทนเกินกวา่สี ่(4) ครัง้ตอ่
รอบปีบญัชีได ้

ผลการด าเนินงาน

ส าหรับงวด 

ต่อหน่วยทรัสต ์(บาทตอ่หน่วย) 

เงนิปันผล เงนิลดทุน รวม 

ตัง้แตก่่อตัง้จนถงึปี 2560 1.4818 0.7254 2.2072 

ปี 2561 0.6390 0.1195 0.7585 

ปี 2562 0.6649 0.0975 0.7624 

ปี 2563 0.7243 0.0335 0.7578 

ปี 2564 0.3830 - 0.3830 

รวมผลตอบแทน 3.8930 0.9759 4.8689 
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ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของกองทรัสตต์ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 

กรณีทีก่องทรัสตอ์อกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่ม

ทุนคร้ังทีห่ก จ านวน 
352.49 ล้านหน่วย/1 /2 /3 

ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบ
แทนและเงนิลดทุนต่อหน่วยภายหลัง
การเพิ่มทุนคร้ังที่หก (บาทต่อหน่วย) 

อัตราการจ่ายประโยชนต์อบแทนและ
เงนิลดทุน (ร้อยละ)/4 

กรณีมีรายได้ตาม
สัญญาตกลง
กระท าการ 

กรณีไม่มีรายได้
ตามสัญญาตกลง
กระท าการ/5 

กรณีมีรายได้ตาม
สัญญาตกลง
กระท าการ 

กรณีไม่มีรายได้
ตามสัญญาตกลง
กระท าการ/5 

ประมาณการการจ่าย
ประโยชนต์อบแทนตอ่หนว่ย 

0.80 0.78 5.93 5.81 

ประมาณการการจ่ายเงินลด
ทนุตอ่หนว่ย 

- - - - 

รวมประมาณการการจ่าย
ประโยชนต์อบแทนและ
เงนิลดทุนต่อหน่วย 

0.80 0.78 5.93 5.81 

 
หมายเหต:ุ 
/1 จ  านวนหน่วยทรัสตเ์ป็นตวัเลขอา้งอิงเพื่อใชใ้นการค านวณเท่านั้น จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่กองทรัสต ์WHART จะออกและเสนอขาย สดุทา้ยอาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบั ที่ใชค้ านวณใน
ประมาณการนี ้
/2 อา้งอิงจากงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
/3 จัดท าบนราคาเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่ 12.5 บาท และเงินกู้ยืมเพิ่มเติมที่ประมาณ 1,379.5 ลา้นบาท ทั้งนี ้ราคาเสนอขายสุดท้าย และจ านวนเงินกูย้ืมที่ใช ้อาจแตกต่างจาก
สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติดงักลา่ว 
/4 ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหน่วยทรสัต ์WHART ตัง้แต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 (15 วนัท าการ) ที่ 13.44 บาทต่อหน่วย 
/5 ประมาณการบนสมมติฐานที่ไม่มีการชดเชยรายไดต้ามสญัญากระท าการของดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น และไม่มีรายไดจ้ากผูเ้ช่าส าหรับพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าหลงัคาที่ยังว่าง
ดงักลา่วตลอดอายสุญัญาตกลงกระท าการ ทัง้ส  าหรบัทรพัยส์นิท่ีมีอยู่เดิม และส าหรบัพืน้ท่ีเช่าที่ยงัไม่มีผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ด 
ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทรัสต์/1 

อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return) ของผู้ลงทุนกองทรสัตภ์ายหลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ดของ

กองทรสัต ์อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 8.59/2 และรอ้ยละ 8.56/2/3 ส  าหรบักรณีมีรายไดต้ามสญัญาตกลงกระท าการ และกรณีไม่

มีรายไดต้ามสญัญาตกลงกระท าการ ตามล าดบั ทัง้นี ้ราคาเขา้ลงทนุในหนว่ยทรสัตข์องผูล้งทนุแต่ละรายอาจแตกตา่งกนั 

ซึง่ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนภายในของผูล้งทนุแตกตา่งกนั  

สมมติฐานส าคัญในการค านวณ IRR  
กระแสเงินสดจากทรพัยส์นิหลกัที่
กองทรสัต ์ WHART จะลงทนุเพิม่เติมครัง้
ทีเ่จ็ด ค านวณจากรายงานประเมนิของผู้
ประเมินอิสระฉบบัลงวนัท่ี 

7 พฤษภาคม 2564 

คา่ใชจ้า่ยระดบักองทรสัตต์ามสญัญา  ไมเ่กิน 2% ของ NAV/4 

สดัสว่นการกูย้ืม ประมาณ 24% ของ
สนิทรพัยร์วม 

สมมติฐานอตัราดอกเบีย้เงินกู ้ ไมเ่กิน MLR – 1.5% 
 

 
 
 
 

Expected IRR/2  
กรณีมีรายไดต้ามสญัญาตก
ลงกระท าการ 

8.59% 

กรณีไมม่ีรายไดต้ามสญัญา
ตกลงกระท าการ/3 

8.56% 

หมายเหต:ุ 
/1 ประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในจัดท าโดยอา้งอิงสมมติฐานในอนาคตหลายประการ ซึ่งอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขัน  
จึงอาจท าใหผ้ลที่เกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากที่ประมาณการไว ้ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และที่ปรึกษาทางการเงินจงึไม่ส ามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัอัตราผลตอบแทน
ภายในตามประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในดงักลา่ว 
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/2 อา้งอิงสมมติฐานตามรายงานสอบทานประเมินมูลค่าทรัพยส์ินครั้งล่าสุดส าหรับทรัพยส์ินหลักปัจจุบนั และ สมมติฐานตามรายงานประเมินมูลค่า ทรัพยส์ินของบริษัท เซา้ทอ์ีส เอเซีย 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (วังนอ้ย 62) และ โครงการ WHA Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) และรายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพยส์ิน จ ากัด ส าหรับโครงการ WHA E-Commerce Park ฉบบัลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่ง
กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2565) และสมมติฐานในการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติ 
ส าหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสมมติฐานราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่ 12.5 บาท และเงินกูย้ืมเพิ่มเติมที่ประมาณ 1,379.5 ลา้นบาท ทัง้นีร้าคา
เสนอขายสดุทา้ย จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายสดุทา้ย และจ านวนเงินกูย้ืมที่ใช ้อาจแตกต่างจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนตามสถานการณส์มมติดงักลา่ว โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถงึ สภาพตลาดเงิน ตลาดทนุ และผลการส ารวจความ
ตอ้งการของผูล้งทนุสถาบนั (Bookbuilding) เป็นตน้ 
/3 ประมาณการบนสมมติฐานที่ไม่มีการชดเชยรายไดต้ามสญัญากระท าการของดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น และไม่มีรายไดจ้ากผูเ้ช่าส าหรับพืน้ที่เช่าอาคารและพืน้ที่เช่าหลังคาที่ ยังว่าง
ดงักลา่วตลอดอายสุญัญาตกลงกระท าการ ทัง้ส  าหรบัทรพัยส์นิท่ีมีอยู่เดิม และส าหรบัพืน้ท่ีเช่าที่ยงัไม่มีผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ด 
หมายเหต:ุ ประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ และประมาณการผลตอบแทนระยะยาว (IRR) เป็นเพียงการแสดงประมาณการตามสมมติฐานหลายประการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่
อาจรบัรองผลได ้อนึ่ง ประมาณการผลตอบแทนระยะยาว (IRR) เป็นเพียงตวัเลขประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดว่าผูถ้ือหน่วยทรสัตจ์ะไดต้ลอดอายกุารลงทนุ 
/4 เฉพาะสว่นท่ีเป็นค่าใชจ้่ายหลกัในการบริหารจัดการกองทรัสตไ์ดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมรายปีของผูจ้ัดการกองทรัสต ์ ค่าธรรมเนียมทรสัตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรัสต ์ โดยอา้งอิง
เพดานตามที่ระบใุนสว่นท่ี 2 ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์ 
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ตารางแสดงสดัสว่นการเช่าแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เชา่ 

ทรพัยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART 
ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัต ์WHART 

จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 
ทรพัยส์ินหลกัภายหลงัการลงทนุ 

เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

   

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เวน้แต่ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด ขอ้มลู ณ วนัท่ีคาดว่ากองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุน (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) และค านวณจาก
พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมด 

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ท าสัญญาเช่าแยกตาสัญชาติของผู้เช่า/บริษัทแม่ของผู้เช่า 

ทรพัยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART 
ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัต ์WHART 

จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 
ทรพัยส์ินหลกัภายหลงัการลงทนุ 

เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

   
หมายเหต:ุ 1) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เวน้แต่ทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ด ขอ้มลู ณ วนัท่ีคาดว่ากองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) และค านวณจาก
พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมด 2) ส  าหรบัสญัชาติเอเชีย ไม่นบัรวมผูเ้ช่าที่มีสญัชาติไทยและญ่ีปุ่ น 

 

ตารางแสดงรายช่ือผู้เช่าหลักทีมี่พืน้ทีเ่ช่าสูงสุด 10 อันดับแรก/1 

ล าดับ 

ผู้เช่า 

ทรัพยสิ์นหลักปัจจุบันของ

กองทรัสต ์WHART/2 

ทรัพยสิ์นหลักที่กองทรัสต ์WHART 

จะลงทุนเพิ่มเติม 

ครัง้ทีเ่จ็ด/3 

ทรัพยสิ์นหลักภายหลังการลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ทีเ่จ็ด 

1 บรษัิท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 

บรษัิท อาลีบาบา สมารท์ ฮบั (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บรษัิท ดีเคเอสเอช  

(ประเทศไทย) จ  ากดั 

2 บรษัิท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ  ากดั บรษัิท ชอ้ปป้ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) 

จ  ากดั 

บรษัิท อาลีบาบา สมารท์ ฮบั (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

3 บรษัิท ดีเอสจี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

บรษัิท ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั บรษัิท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจ  ากดั 

4 บรษัิท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

-  บรษัิท ดีเอสจี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

43.5%

24.6%
13.2%

11.2%

6.4%

1.0%
5.7%

94.3%

38.2%

22.3%

11.6%
9.9%

17.2%

0.9%

ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ ผูผ้ลติสนิคา้อปุโภคบริโภคที่ใชแ้ลว้หมดไปอย่างรวดเร็ว ผูผ้ลติและโรงงานอตุสาหกรรม
ผูป้ระกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้งและตกแต่ง ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ ผูใ้หบ้ริการศนูยข์อ้มลู 

30.3%

17.4%
21.0%

19.1%

12.2%

ไทย เอเชีย ยโุรป ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา

5.7%

94.3%

ไทย เอเชีย

27.3%

26.8%
18.4%

16.8%

10.7%

ไทย เอเชีย ยโุรป ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา
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ตารางแสดงรายช่ือผู้เช่าหลักทีมี่พืน้ทีเ่ช่าสูงสุด 10 อันดับแรก/1 

ล าดับ 

ผู้เช่า 

ทรัพยสิ์นหลักปัจจุบันของ

กองทรัสต ์WHART/2 

ทรัพยสิ์นหลักที่กองทรัสต ์WHART 

จะลงทุนเพิ่มเติม 

ครัง้ทีเ่จ็ด/3 

ทรัพยสิ์นหลักภายหลังการลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ทีเ่จ็ด 

5 บรษัิท เอสคอมเมิรซ์ (ประเทศไทย) 

จ  ากดั 

- บรษัิท แอลเอฟ โลจิสติกส ์ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 

6 บรษัิท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิง้  

(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

- บรษัิท เอสคอมเมิรซ์  

(ประเทศไทย) จ  ากดั 

7 บรษัิท คาโอ คอมเมอรเ์ชียล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

- บรษัิท ซีโน-แปซิฟิค 

เทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

8 บรษัิท ฮอนดา้ โลจิสติกส ์เอเซีย จ ากดั - บรษัิท คาโอ คอมเมอรเ์ชียล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

9 บรษัิท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ จ  ากดั - บรษัิท ฮอนดา้  

โลจิสติกส ์เอเซีย จ ากดั 

10 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั - บรษัิท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ จ  ากดั 

สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่า

จากผู้เช่าทีมี่พืน้ที่

เช่าสูงสุด 10 

อันดับแรก คิด

เทยีบพืน้ทีเ่ช่ารวม 

(ร้อยละ) 

53.97 100.00 54.24 

หมายเหต:ุ  
/1 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
/2 ทรพัยส์นิหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART ค านวณเฉพาะสว่นท่ีมีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA หรือ บริษัทเจา้ของทรพัยส์นิ ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตามเง่ือนไขของสญัญาตก

ลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผูเ้ช่า) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 อาจมีพืน้ที่เช่าที่มีสญัญาเช่า พืน้ที่ Undertaking และพืน้ที่เช่าที่อยู่

ระหว่างจดัหาผูเ้ช่าแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรสัตเ์มื่อใกลส้ิน้สดุสญัญา 
/3 ทรัพยส์ินหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นับรวมอาคารที่ WHA หรือ บริษัทเจา้ของทรัพยส์ิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต ์WHART ตาม

เง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ท่ีที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการจดัหาผูเ้ช่า) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565       
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สัดส่วนการเช่าแยกตามอายุคงเหลอืของสัญญาเช่า 
ทรพัยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์

WHART/1 

ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัต ์WHART 
จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด/2 

ทรพัยส์ินหลกัภายหลงัการลงทนุ 
เพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด/3 

   
หมายเหตุ: /1 ทรัพยส์ินหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART ค านวณเฉพาะส่วนท่ีมีผูเ้ช่า (ไม่นับรวมอาคารที่ WHA หรือ บริษัทเจา้ของทรพัยส์ิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 
ตามเง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดัหาผูเ้ช่า) ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 โดยไม่รวมอายุของสิทธิในการต่อสญัญาเช่า ดังนั้น ณ วันที่ 1 
มกราคม 2565 สดัสว่นพืน้ท่ีเช่าคิดเทียบพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุอยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการเจรจาของกองทรสัตเ์มื่อใกลส้ิน้สดุสญัญา  
/2 ทรัพยส์ินหลกัที่กองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด ค านวณเฉพาะส่วนที่มีผูเ้ช่า (ไม่นับรวมอาคารที่ WHA หรือ บริษัทเจา้ของทรัพยส์ิน ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต ์
WHART ตามเง่ือนไขของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ท่ีที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการจัดหาผูเ้ช่า) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยไม่รวมอายขุองสทิธิในการต่อสญัญาเช่า 
/3 ทรพัยส์นิหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART ค านวณเฉพาะสว่นท่ีมีผูเ้ช่า (ไม่นบัรวมอาคารที่ WHA หรือ บริษัทเจา้ของทรพัยส์นิ ตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตามเง่ือนไข
ของสญัญาตกลงกระท าการ และอาคารที่มีพืน้ท่ีที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการจดัหาผูเ้ช่า) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยอา้งอิงจากขอ้มลูเฉพาะสว่นท่ีมีผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยไม่รวม
อายขุองสทิธิในการต่อสญัญาเช่า ดงันัน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 สดัสว่นพืน้ท่ีเช่าคิดเทียบพืน้ที่ใหเ้ช่ารวมของทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต ์WHART ลงทนุอยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ขึน้อยู่กับ
การเจรจาของกองทรสัตเ์มื่อใกลส้ิน้สดุสญัญา     

 

ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิหลกัปัจจบุนัของกองทรสัต ์WHART 
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รายไดค้่าเช่าและบริการ (ลา้นบาท)

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงิน (ลา้นบาท)

อตัราการใหเ้ช่าพืน้ท่ีคลงัสินคา้เฉลี่ย ก่อนการไดร้บัช าระค่าเช่าและค่าบริการในพืน้ท่ีวา่งตามสญัญาตกลงกระท าการ (%)
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ภาพรวมผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่เจ็ด 

 
หมายเหต:ุ * เน่ืองจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผูเ้ช่าส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) เริ่มวนัท่ี 1 เมษายน 2564 จงึยงัไม่ไดร้วมในการค านวณ 

ผลการด าเนินงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center  
(วงันอ้ย 62) 

ผลการด าเนินงานของโครงการ WHA E-Commerce Park 

  
 

ผลการด าเนินงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 

 
หมายเหต:ุ สญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผูเ้ช่าส  าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) เริ่มวนัท่ี 1 เมษายน 2564 
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รายไดค้่าเช่าและบริการ (ลา้นบาท) ก าไรจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) อตัราการเช่า ณ สิน้งวด (%)
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ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ 
สิน้สุด  

30 มิถุนายน 
2564 

2563 2562 2561 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร (ลา้นบาท) 1,240.28 2,551.51 2,263.24 1,978.18 
รายไดอ้ื่น (ลา้นบาท) 2.73 4.45 0.58 1.75 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทาง
การเงิน (ลา้นบาท) 

1,037.12 2,124.61 1,890.47 1,644.11 

ก าไรจากการลงทนุสทุธิ (ลา้นบาท) 888.02 1,830.72 1,547.97 1,309.69 
อตัราก าไรตอ่หนว่ย (EPU) (บาท) 0.3682 0.8204 0.7495 0.6551 
ผลประโยชนต์อบแทนตอ่หนว่ย (DPU) (บาท) /1 0.3830 0.7243 0.6649 0.6390 
สว่นลดทนุตอ่หนว่ย (บาท) /1 - 0.0335 0.0975 0.1195 
อตัราสว่น Funded Interest Bearing Debt (รวม
หนีส้นิตามสญัญาเชา่) ตอ่สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 

26.03 26.12 24.96 28.99 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน (ลา้นบาท) 

1,945.71 105.08 (2,917.33) (3,494.71) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
(ลา้นบาท) 

(1,060.66) 1,192.09 3,057.24 2,847.24 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 
(ลา้นบาท) 

2,461.81 1,576.75 279.58 139.66 

สนิทรพัยส์ทุธิ (ลา้นบาท) 30,572.01 30,413.17 27,315.79 21,983.33 
สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 11.0090 10.9518 10.6926 9.7770 
อตัราผลประโยชนต์อบแทน /2 5.04 4.11 2.87 2.69 
มลูคา่ตลาดค านวนจากราคาปิด ณ สิน้งวด (ลา้น
บาท) /2 

37,211.76 36,934.06 44,450.55 25,182.69 

ราคาปิด ณ สิน้งวด (บาท) /2 13.40 13.30 17.40 11.20 
หมายเหต:ุ /1 ค านวณตามรอบผลประกอบการ 
 /2 อา้งอิงจาก SETSMART 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสตถ์งึการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทรสัต ์WHART มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 42,638.93 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้  
12,066.92 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิน้ 30,572.01 ลา้นบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
29,084.08 ลา้นบาท และก าไรสะสม ณ ปลายงวด 1,487.92 ลา้นบาท ทั้งนี ้คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
11.0090 บาทตอ่หนว่ย 
 ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ WHART มีรายไดร้วมเท่ากับ 
2,555.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 292.15 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.91 จากปี 2562 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 431.35 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 58.01 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.54 จากปี 2562 โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายอื่นจ านวน 74.47 
ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่าธรรมเนียม
บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ เนื่องจากกองทรสัต ์WHART มีการลงทุนในทรพัยส์ินหลกัเพิ่มเติมทุกๆ ปี จึงท าใหม้ีค่าใชจ้่าย 
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ในการด าเนินการเพิ่มขึน้ตามขนาดของทรพัยส์ินที่เพิ่มขึน้ส  าหรบัการบริหารจดัการทรพัยส์ิน โดยกองทรสัตม์ีรายไดจ้าก
การลงทนุสทุธิหลงัหกัคา่ใชจ้่ายทางการเงิน เทา่กบั 1,830.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิหลงัหกั
คา่ใชจ้่ายทางการเงินตอ่รายไดร้วม รอ้ยละ 71.63 และมีการเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 2,278.30 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 363.71 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.00 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
 ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวม 1,243.02 ล้านบาท 
ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากบั 205.90 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายทางการเงิน เท่ากบั888.02 ลา้น
บาท คิดเป็นอัตราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 71.44  และมีการ
เพิ่มขึน้ของสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 1,022.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12.44 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.23 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด/1 

เพดาน % ของ NAV ต่อปี 
หรือ % ของ NAV ภายหลัง
การท าธุรกรรมในแต่ละ
คร้ัง (แล้วแต่กรณี) 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

อัตราทีค่าดว่าจะเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

ร้อยละของก าไร
สุทธิ (ประมาณ
การปี 2565) /2 

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 0.75% อัตราพืน้ฐาน   :  

ไม่เกิน 0.25% ต่อปีของราคาทุนของทรพัยส์ินหลกัของ
กองทรัสต์ WHART ทั้งนี้ ราคาทุนของทรัพย์สินหลัก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้จ  าหน่ายไปใน
ภายหลงั และราคาทนุของทรพัยส์นิหลกัประเภทสทิธิการ
เช่า (Leasehold) ที่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมจะคิด
เฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีสิทธิการเช่ายังมีผลบังคับใช้
เท่านัน้ และไม่เกิน 0.25% ต่อปีของมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
สถาบนัทางการเงิน 

2.76 

 คา่ธรรมเนียม 
ทรสัตี และผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 

.0 75% ไม่เกิน 0.25% ต่อปีของราคาทุนของทรพัยส์ินหลกัของ
กองทรัสต์ WHART  ทั้งนี้ ราคาทุนของทรัพย์สินหลัก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้จ  าหน่ายไปใน
ภายหลงั และราคาทนุของทรพัยส์นิหลกัประเภทสทิธิการ
เช่า (Leasehold) ที่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมจะคิด
เฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีสิทธิการเช่ายังมีผลบังคับใช้
เท่านัน้ และไม่เกิน 0.25% ต่อปีของมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
สถาบนัทางการเงิน 

1.74 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.50% ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของเงินทนุจดทะเบียนของกองทรสัต ์
WHART 

0.20 

 คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์
  

อตัราพืน้ฐาน : 3.00% ตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
(ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการและบ ารุงรักษา
ทรพัยส์ิน ในส่วนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั (Minor Repair or  
Maintenance) ค่าคอมมิชชั่น ค่าโฆษณาและส่งเสริม
การขาย คา่เบีย้ประกนั คา่บ ารุงสาธารณปูโภคสว่นกลาง 
และคา่ภาษีโรงเรือนไวแ้ลว้) 

3.46 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด/1 

เพดาน % ของ NAV ต่อปี 
หรือ % ของ NAV ภายหลัง
การท าธุรกรรมในแต่ละ
คร้ัง (แล้วแต่กรณี) 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

อัตราทีค่าดว่าจะเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

ร้อยละของก าไร
สุทธิ (ประมาณ
การปี 2565) /2 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

1.00% ตามท่ีจ่ายจรงิ ไม่ไดเ้รยีกเก็บ/3 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์WHART 

3.00% ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าหน่วยทรสัต ์WHART ท่ีเสนอ
ขาย 

ไม่ไดเ้รยีกเก็บ/3 

 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหา
เงินกูยื้ม หรือการออกตราสารท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

2.00% ตามท่ีจ่ายจรงิ ไม่ไดเ้รยีกเก็บ/3 

 คา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมและ
บ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัยอ่ื์นท่ี
มิใช่คา่ใชจ้่ายในการดแูลบรหิาร
จดัการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใน
สว่นท่ีไม่เป็นสาระส าคญั (Minor 
Repair or  Maintenance) ตาม
สญัญาแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

ตามท่ีจ่ายจรงิ ตามท่ีจ่ายจรงิ 1.62 

 คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีแตล่ะ
รายการมีมลูคา่ไมถ่ึง 0.01% ของ 
NAV 

 ตามท่ีจ่ายจริง  หรือตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ข้อ 10 
คา่ใชจ้่ายท่ีจะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์WHART   

0.61 

หมายเหต:ุ  
1 ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดคิ้ดเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนีจ้งึเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต ์WHART ในสว่นท่ี 2 ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์
2 อา้งอิงจากงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
3 รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตส์  าหรับการ เพิ่มทุนครั้งที่หก ซึ่งไม่ไดน้ าไปค านวณเป็นค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของ
กองทรสัตต์ามงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบัปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

1. ความเสีย่งที่เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

1.1. ความเสีย่งจากการท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุในสทิธิการเช่าหรอืสทิธิการเช่าช่วง 

1.2. ความเสีย่งในการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูคา่จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่ 

1.3. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุไปอีก 30 ปี และการไม่ไดร้บัการต่อ

สญัญาเช่าทรพัยส์นิออกไปอีก 30 ปี 

1.4. ความเสี่ยงที่อาคารอาจมีสภาพดอ้ยลงในการจดัหาประโยชน ์และความเสี่ยงที่เงินเก็บส ารองเพื่อการซอ่มแซม

หรอืการปรบัปรุงใหญ่ทรพัยส์นิไมเ่พียงพอ  

1.5. ความเสีย่งเก่ียวกบัการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์WHART 

1.6. ความเสีย่งในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้อาจสง่ผลใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีอาคารมีจ านวนลดลง 

1.7. ความเสีย่งในการสญูเสยีผูเ้ช่าหลกัอาจท าใหร้ายไดข้องกองทรสัต ์WHART เปลีย่นแปลงไป 

1.8. ความเสี่ยงจากการผิดนดัผิดสญัญาและการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าหรือเกิดเหตุการณอ์ื่นใดที่ท  าใหส้ญัญา

สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 

1.9. ความเสี่ยงเนื่องจากคู่สญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุและการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์อง

กองทรสัต ์WHART  

1.10. ความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อสทิธิการเช่าหรอืสทิธิการเช่าช่วงของกองทรสัต ์WHART ใกลส้ิน้สดุ 

1.11. ความเสีย่งเก่ียวกบัคลงัสนิคา้แบบ Built-to-Suit 

1.12. ความเสีย่งจากขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าของโครงการ Healthcare 

1.13. ความเสีย่งจากขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าในบางโครงการท่ีใหส้ทิธิแก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิท่ีเช่า 

1.14. ความเสีย่งจากผูเ้ช่าพืน้ท่ีหลงัคาผิดขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคา  

1.15. ความเสีย่งจากการท่ีทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์WHART ยงัมีผูเ้ช่าไมเ่ต็มพืน้ท่ี 

1.16. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผูใ้หเ้ช่าเดิมใหแ้ก่กองทรสัต ์

WHART 

1.17. ความเสีย่งเก่ียวกบัทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะของทรพัยส์นิ 

1.18. ความเสีย่งจากการท่ีกองทรสัต ์WHART ลงทนุในที่ดินซึง่เป็นภารยทรพัย ์

1.19. ความเสีย่งจากภาระหนา้ที่และคา่ใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคาร/สิง่ปลกูสรา้งบนที่ดินท่ีเช่าของทรพัยส์นิหลกั 

1.20. ความเสีย่งจากภาระหนา้ที่และคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาที่ดินทางเขา้ออกของโครงการท่ีเพิ่มขึน้ 

1.21. ความเสีย่งเก่ียวกบัความมีผลบงัคบัใชข้องสญัญาเช่าช่วงหลงัคา 

1.22. ความเสีย่งเก่ียวกบัระบบทอ่ระบายน า้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2) และโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1) 
 

2. ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์WHART 
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2.1. ความเสี่ยงที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยทุธก์าร

ลงทนุของกองทรสัต ์WHART ใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

2.2. ความเสี่ยงจากการที่กองทรสัต ์WHART ตอ้งพึ่งพาผูบ้ริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความช านาญในการ

ด าเนินงานจดัหาผลประโยชนแ์ละบรหิารจดัการการใชป้ระโยชนอ์สงัหารมิทรพัย ์

2.3. ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

2.4. ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีกองทรสัต ์WHART กูย้ืมเงินและออกหุน้กู ้

2.5. ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีกองทรสัต ์WHART น าเงินประกนัการเช่าและการบรกิารมาใชใ้นการลงทนุ 

2.6. ความเสีย่งจากฐานะทางการเงินของผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ 

2.7. ความเสีย่งที่กองทรสัต ์WHART อาจไมส่ามารถปรบัเพิ่มอตัราคา่เช่าเมื่อสญัญาเช่าครบก าหนดสญัญา 

2.8. ความเสีย่งในการจดัหาผูเ้ช่าเมื่อสญัญาตกลงกระท าการสิน้สดุลง 

2.9 ความเสีย่งจากการจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุอาจไมเ่ป็นไปตามประมาณการของกองทรสัต ์WHART 

3. ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

3.1. ความเสีย่งทางการเมืองของประเทศไทย 

3.2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศรวมทัง้ปัจจยัมหภาคอื่นๆ 

3.3. ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุถกูเวนคืน 

3.4. ความเสี่ยงโดยรวมที่มีผลกระทบตอ่ก าไรที่ไดจ้ากอสงัหาริมทรพัย ์หรือมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

WHART 

3.5. ความเสี่ยงเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัต ์WHART ถือครองนัน้อาจมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย์

เพิ่มขึน้ รวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพิ่มขึน้ 

3.6. ความเสี่ยงเก่ียวกบัเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยส์ินอาจไม่คุม้กบัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจที่กองทรสัต ์

WHART อาจสญูเสยี 

3.7. ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั  

4. ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรสัต ์WHART 

4.1. ความเสีย่งจากมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอาจมีการเปลีย่นแปลง 

4.2. ความเสีย่งจากมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต ์WHART ลงทนุตามการประเมินมลูคา่โดยผูป้ระเมินไม่ได้

เป็นเครือ่งแสดงมลูคา่ที่แทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย ์และไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่ราคาขายของอสงัหารมิทรพัย์

นัน้จะเป็นไปตามมลูคา่ที่ประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

4.3. ความเสีย่งจากราคาของหนว่ยทรสัต ์WHART อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์WHART 

4.4. ความเสี่ยงจากการลดลงของสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์WHART (Control Dilution) ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

WHART เดิม  
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4.5. ความเสี่ยงเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์และผลตอบแทนที่ผูล้งทนุไดร้บั

จากหน่วยทรัสต์ WHART น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ WHART ได้รับจากการด า เนินการของ

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต ์WHART ลงทนุ 

4.6. ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากประมาณการ 

4.7. ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรสัตท์ัง้จ านวน 

4.8. ความเสี่ยงเก่ียวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์ WHART เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซือ้ขาย

หนว่ยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

4.9. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรสัต ์WHART ในตลาดหลกัทรพัย ์

4.10. ความเสีย่งดา้นภาษีและคา่ธรรมเนียม 

นกัลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัความเสีย่งของกองทรสัต ์ไดท้ี่สว่นท่ี 2 ขอ้ 5 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 
ผู้จัดการกองทรัสต ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ที่อยู ่ เลขที่ 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 หมู ่13 ถนนเทพรตัน  

กม. 7 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
โทรศพัท ์ 02-753-3159 
ทรัสต ี บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสกิรไทย จ ากัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 02-673-3999 
URL www.kasikornasset.com  

 

 


