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สารสนเทศการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
1.

วันที่ทํารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานั กงาน
ั ญาได้ ปฏิบัติตามเงื่ อนไขบังคับก่อนที่
ก.ล.ต.”) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และคู่สญ
กําหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบัน การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ประกัน ภัย ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3.

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล : บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี มี ส่ว นได้ เสี ย โดยการเป็ นบุ ค คลที่ ก องทรั ส ต์
ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อนํามาซื ้อทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็ น
บุคคลที่กองทรัสต์ประสงค์จะว่าจ้ างให้ เป็ น ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และ/หรื อผู้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์

4.

ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยให้ หลักประกันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และ
นําเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ กองทรัสต์จะแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีให้ เป็ นผู้จดั การการ
จัด จํ า หน่ า ย และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ก ารออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทรัสต์

5.

เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

: เงินกู้จํานวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียด
ที่สาํ คัญจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.

ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน

: การกู้ ยื ม เงิ น สํา หรั บ เงิ น กู้จํ านวนประมาณไม่ เกิ น 1,400,000,000 บาท โดย
อัตราดอกเบี ้ย การชําระดอกเบี ้ย และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินจะเป็ นไปตามที่กองทรัสต์จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู และเปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
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ค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่าย และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มี
การออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตามอัตราที่กองทรัสต์จะ
ได้ ตกลงกับผู้จดั การการจัดจําหน่าย และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
7.

เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง่ : เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ้ย การชําระดอกเบี ้ย และการให้
ตอบแทน
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน และการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจําหน่าย
และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ก ารออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ของ
กองทรัสต์ จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทําให้ กองทรัสต์ เสียประโยชน์
โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ
(Arm’s Length Basis) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
อยู่ในอัต ราที่ เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยเปรี ย บเที ยบจากอัต ราดอกเบี ย้ /
ค่าตอบแทนที่ เรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ ในอดี ต และอัต ราที่ เรี ย กเก็ บ กับ ผู้ก้ ู /
ผู้รับบริ การรายอื่น และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมไม่มีสว่ น
ร่ ว มในการตัด สิ น ใจเข้ า ทํ า ธุ รกรรมนัน้ โดยการดํ า เนิ น ธุ รกรรมดัง กล่า วจะ
คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นสํ า คัญ เช่ น
ค่าตอบแทน จํานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการ
ชําระราคา ฯลฯ

7.

ประโยชน์ที่ได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทําให้ โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์เกิดความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง
เป็ นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั

8.

การขออนุมตั ิทํารายการ

: การกู้ยืมเงินโดยการให้ หลักประกัน ไม่ว่าจะเข้ าทํากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตีหรื อไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการแต่งตัง้
บุค คลที่เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรัส ตีให้ เป็ นผู้จัดการการจัด จํ าหน่าย และ/หรื อผู้จัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นกัน

9.

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัท
ฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ อง
ที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่
มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
: บริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่า การกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่
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บริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ า
ทํารายการ และเปรี ยบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การทํารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก

กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะ
ช่วยให้ กองทรัสต์มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และต้ นทุน
ในการลงทุนตํ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึง
การบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกันอัตรา
ดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ต้องชําระในการกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับ
อัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชัน้ ดีที่ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศส่วนใหญ่ เสนอ
ให้ กับ ลูก ค้ า ของตนในอุต สาหกรรมที่ ใกล้ เคี ย งกัน และอยู่ภ ายใต้ เงื่ อ นไขที่
ใกล้ เคี ย งกั น (เช่ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ร ะหว่ า งเจ้ าหนี แ้ ละผู้ ถื อ หุ้ น /
หน่วยทรั สต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ) ซึ่งตํ่ ากว่าต้ น ทุนเงิ นในส่วนทุนของ
กองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้ วงเงินที่กองทรัสต์ได้ รับยังมีระยะเวลา
ปลอดเงินต้ นยาวถึง 5 ปี และมีวงเงินกู้รองรับรวมกันเป็ นระยะเวลายาวถึง 12ปี
และบริ ษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีไม่ได้
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และทําให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไป
ตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีให้ เป็ นผู้จดั การ
การจัดจํ าหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ นนมี
ั ้ ความเหมาะสมและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่กองทรัสต์ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งจะ
มาเป็ นผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ย และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ นัน้ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในการจัด จํ าหน่ายหลัก ทรั พ ย์ และยังเคย
ดําเนินการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของกองทรั สต์ ในครัง้ แรกด้ วย ซึ่งจะสามารถดูแลและดําเนินการจัดจํ าหน่าย
หลักทรัพย์ได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
10.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ไม่มี
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท

11.

รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: 1.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี เป็ นผู้ให้ ก้ ูยืมเงินเพื่อใช้ สาํ หรับการลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ล งทุน ครั ง้ แรก ในวงเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว
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2.

12.

1,370 ล้ านบาท และ/หรื อวงเงินกู้ยืมระยะสันไม่
้ เกิน 100 ล้ านบาท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีเป็ นผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายในครัง้ แรก

รายชื่อผู้บริ หาร และรายชื่อผู้ : 1.
ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด

รายชื่อผู้บริ หาร
ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
ประกอบด้ วย
นายกําธร ตติยกวี
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
นายธนภัทร อนันตประยูร
นายโกศล แย้ มลีมลู
นายรชต ตราชูวณิช
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล

2.

รายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ 10 รายแรก ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นล่าสุด
(วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
15.00
จํากัด (มหาชน)
สํานักงานประกันสังคม
12.87
ธนาคาร ออมสิน
6.44
บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชี วิต
6.44
จํากัด(มหาชน)
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จํ า กั ด
5.52
(มหาชน)
บริ ษั ท อาคเนย์ ป ระกัน ชี วิ ต จํ า กัด
3.22
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื องไทยประกัน ชี วิต จํ ากัด
2.43
(มหาชน)
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จํ า กั ด
2.14
4
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(มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้
อินคัม พลัส
13.

ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ

5

1.82
1.72
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ WHART
สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2558
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ WHART ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) และงบ
การเงินฉบับสอบทานสําหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
งบดุล (หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)
งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
4,406,368.93
70,018.64
94,972.12
934.89
37,339.70
3,663.26
4,613,297.53

4,406,368.93
125,884.38
90,228.78
2,873.76
35,689.60
3,735.58
4,664,781.03

5,183.49
157,219.68
1,322,720.31
9,776.20
3,795.96
1,498,695.64
3,114,601.89

4,237.10
159,606.56
1,323,469.32
10,452.77
16.44
1,497,782.18
3,166,998.84

3,107,900.00
6,701.89
3,114,601.89
10.0215
310,790,000

3,107,900.00
59,098.84
3,166,998.84
10.1901
310,790,000

ปี บัญชี 2557*
14,141.25
6

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

ม.ค.-มี.ค. 2558
80,625.76
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งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด

ปี บัญชี 2557*
233.85
14,375.10

ม.ค.-มี.ค. 2558
88.74
80,714.49

222.83
457.87
120.63
129.43
3,766.46
4,697.21
9,677.88
2,975.99
6,701.89
6,701.89

842.69
1,731.56
309.04
685.22
8,974.80
12,543.31
68,171.19
15,774.24
52,396.95
52,396.95

งบกระแสเงินสด (หน่ วย : พันบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

ปี บัญชี 2557*
(4,262,061.90)
4,332,080.54
70,018.64

ม.ค.-มี.ค. 2558
69,528.21
(13,662.47)
55,865.74

ปี บัญชี 2557*

ม.ค.-มี.ค. 2558

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํ คัญ
(หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)
*ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

10.0215
0.0216
0.24
32.49
0.48
3.25

10.1901
0.1686
1.56
32.11
0.48
4.32

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ WHART
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของกองทรัสต์ WHART ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.2094 บาท
7
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รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 65,079,426 บาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
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