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คําย่ อ

ชือเต็ม

กองทรัสต์ หรื อ WHART
WHA หรือ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กลุ่ม WHA
WHAREM หรื อ ผู้จัดการกองทรัสต์
KAsset หรื อ ทรัสตี
โครงการ WHA ชลหารพิจิตร

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตังอยู่ทีตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ตังอยู่ ณ ตําบลบ่อ ตาโล่ อําเภอ
วังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตังอยู่ ณ ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง
ข้ อ กํ า หนดเกี ยวกับ รายการและข้ อความในสัญญาก่อ ตังทรัส ต์ ข องทรั ส ต์ เพื อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (บจ/ร 29-00)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษั ทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19
พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม (บจ/ป 22-01)

โครงการ WHA วังน้ อย
โครงการ WHA สระบุรี
BKKPA
GRAND
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศ สร.26/2555

ข้ อบังคับ บจ/ร 29-00
ข้ อบังคับ บจ/ป 22-01
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ด้ วยที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํ ากั ด (“WHAREM” หรื อ “ผู้จั ดการ
กองทรัส ต์”) ซึงเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ของทรั สต์เพื อการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับ บลิวเอชเอ พรี เมี ยม โกรท
(“WHART”) เมือวัน ที 4 มิถุน ายน 2558 ได้ มีมติให้ WHART เพิมทุนของ WHART ครั งที 1 และกู้ยืมเงิน เพื อลงทุน ในทรั พย์ สิ น
เพิมเติม เพือเพิมแหล่งทีมาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหน่วยทรั สต์มากขึน โดยในการดําเนิ น การดังกล่าว WHAREM
จําเป็ นต้ องได้ รับมติอนุมตั เิ ห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี WHAREM ได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
1. ทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ WHART จะลงทุนเพิมเติม
ทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิมเติมในครังนี ได้ แก่ อสังหาริมทรัพย์และสิท ธิ การเช่าของอสังหาริ มทรั พย์
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ("WHA") มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตังอยู่ทีตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (“โครงการ WHA ชลหารพิจิตร”) ทรัพย์ สินทีจะลงทุนประกอบด้ วย
 กรรมสิท ธิ ในทีดินรวม1 โฉนด (โฉนดเลขที 110571) เนือทีตามโฉนด 81 - 0 - 15.9 ไร่
 กรรมสิ ท ธิ ในอาคารคลังสิ น ค้ าและสํานักงานโครงการ WHA ชลหารพิจิตร ขนาดพืนทีเช่าอาคารรวม
ประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืนทีเช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร
 กรรมสิท ธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครืองมื อ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื นทีเกียวข้ อง เกียวเนื อง และจํา เป็ นต่ อการใช้ ป ระโยชน์ ข องทีดิ นและ
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อ ย 61 ตังอยู่ ณ ตํ า บลบ่ อ ตาโล่ อํ า เภอวั ง น้ อ ย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา (“โครงการ WHA วังน้ อย”) ทรัพย์ สินทีจะลงทุนประกอบด้ วย
 สิทธิการเช่ าทีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที 28892 28895 และ 28896) ตามสัญญาเช่าทีดินลงวันที 5
ตุลาคม 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าทีดินลงวันที 28 ธัน วาคม 2554 เนือที ตามสัญญาเช่า
69 – 0 – 16 ไร่ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2585
 กรรมสิท ธิ ในอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA วังน้ อ ยขนาดพืนทีเช่ าอาคารรวมประมาณ
61,182 ตารางเมตร และพืนทีเช่าหลังคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร
 กรรมสิท ธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครืองมื อ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื นทีเกียวข้ อง เกียวเนื อง และจํา เป็ นต่ อการใช้ ป ระโยชน์ ข องทีดิ นและ
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA วังน้ อย
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(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตังอยู่ ณ ตํา บลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี (“โครงการ WHA สระบุรี”) ทรัพย์ สินทีจะลงทุนประกอบด้ วย
 กรรมสิท ธิ ในทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที 50692 และ 50693) เนือทีตามโฉนด 34 – 3 – 12 ไร่
 กรรมสิท ธิ ในอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA สระบุรี ขนาดพืนทีเช่ าอาคารรวมประมาณ
32,986 ตารางเมตร
 กรรมสิท ธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครืองมื อ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื นทีเกียวข้ อง เกียวเนื อง และจํา เป็ นต่ อการใช้ ป ระโยชน์ ข องทีดิ นและ
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA สระบุรี
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมตามข้ อ (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพืนทีโดยสรุปดังต่อไปนี
- เนือทีดินรวมตามโฉนด (เฉพาะส่วนที WHART จะลงทุน)
: 184 – 3 – 43.9 ไร่
- พืนทีเช่าอาคารทังหมดในส่วนที WHART จะลงทุน
: ประมาณ 174,913.55 ตารางเมตร
- พืนทีเช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่วนที WHARTจะลงทุน : ประมาณ 94,856.25 ตารางเมตร
ทังนี WHAREM ได้ แต่งตังให้ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคาจํากัด (“BKKPA”) และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี
จํากัด (“GRAND”) เป็ นผู้ประเมินราคาอิ ส ระ เพื อประเมินมูล ค่าทรัพ ย์ สิน ที จะลงทุนเพิมเติมในครั งนี โดย WHART
จะลงทุนในทรั พย์ สิ นที จะลงทุนเพิมเติมในราคาที ไม่สูงกว่า ราคาทีได้ จ ากรายงานประเมิ น ค่าตําสุดซึ งได้ รับ จาก
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของราคาทีได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
นอกจากนี WHAREM มีความประสงค์ทีจะแต่งตัง WHA ซึงถือหุ้นใน WHAREM คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 99.99 และ
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึงของ WHART รวมถึงเป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ในปั จจุบันของ WHART ให้
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
2. จํานวนเงินทุนและจํานวนหน่ วยทรั สต์ ทีจะเพิม วิธีการกํา หนดราคาหน่ ว ยทรั สต์ ทีจะออกและเสนอขาย
เพิมเติม และการกู้ยืมเงิน เพือลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
เงินทุนทีจะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมของ WHART นันจะมาจาก 3 ส่วนได้ แก่
(1) เงิน จากการเพิ มทุน ของ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิมเติม จํานวนประมาณไม่ เกิ น
368,000,000 หน่วย โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในครังนีจะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัดการ
การจัดจําหน่าย และผู้จดั จําหน่าย สําหรับ ราคาหน่วยทรั สต์ ทีจะเสนอขายในครั งนี จะกําหนดโดยอ้ างอิ งจาก
ราคาประเมิน ของทรั พ ย์ สิ นที จัดทํ าโดยผู้ ประเมิน มูล ค่าทรั พย์ สิน อิส ระทีได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที มี ความเกี ยวข้ อง ได้ แ ก่ (1) ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุ น ในช่ ว งที มี ก ารเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ (2) อัต รา
ผลตอบแทนในระดับที เหมาะสมทีนักลงทุน จะได้ รั บ (3) ศักยภาพในเชิ งพาณิ ชย์ ข องทรั พ ย์ สิ น (4) อัตรา
ดอกเบียทังในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทตรา
สารทุน ตราสารหนี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืนๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้ องการของนักลงทุน สถาบัน
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(Bookbuilding) โดยผู้จั ดการการจัดจําหน่าย และผู้จัดจํ าหน่ายหน่ วยทรัสต์ ข อง WHART อาจเป็ นบุ คคลที
เกียวโยงกันกับทรัสตี
ทังนี เมือรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิมทุนของ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรั ส ต์เพิมเติมจํานวน
ประมาณไม่เกิน 368,000,000 หน่ วย กับหน่วยทรัส ต์ ของ WHART ในปั จจุบัน จํ านวน 310,790,000 หน่ วย
จะทําให้ WHART มีหน่วยทรั ส ต์ จํ านวนทังสินไม่ เกิ น 678,790,000 หน่ วย มูล ค่าทีตราไว้ หน่วยละ 10 บาท
โดยราคาหน่วยทรั สต์ขันตําที จะออกและเสนอขายจะไม่ ตํากว่าหน่วยละ 9 บาท (ทังนี ให้ ถือเอาข้ อมูล ที
ปรากฏในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ มเติม เป็ นจํ านวนเงิ นทุน จํานวนหน่ วยทรัสต์ทีจะเพิม และ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขายเพิมเติมในครังนี)
(2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจํานวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท และ
(3) เงินค่ามัดจําค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จํานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท
3. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ ว ยทรั สต์ ทีออกและเสนอขายเพิมเติ มในครั งนี และการนําหน่ วย
ทรั สต์ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
WHAREM จะเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมเติมในครังนีออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายเพิมเติมในครังนี ไม่ตํากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรั สต์ทีจะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ มทุนครั งนี เพือเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิม (Rights Offering) ทีมี
รายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิมอาจแสดงความจํ านงทีจะซือ
หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายเพิมเติมในครังนีตามสิทธิทีได้ รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทีได้ รับ จัดสรร หรื อ น้ อย
กว่าสิทธิทีได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่จองซือหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายเพิมเติมในครังนีก็ได้
ทังนี ภายหลั งจากการจัดสรรหน่วยทรัส ต์ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อ หน่วยทรั ส ต์เดิมแล้ ว WHAREM สงวนสิท ธิ ทีจะ
จัดสรรหน่วยทรั ส ต์ที เหลื อจากการจั ดสรรหน่วยทรั ส ต์ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ เดิมตามสิท ธิ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อ
หน่วยทรัสต์เดิมทีแสดงความจํานงทีจะซือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ทีได้ รับจัดสรรตามทีเห็นสมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิ ตามอัตราส่วนทีกําหนดทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิท ธิ จองซือหน่วยทรั ส ต์ ที
เสนอขายเพิมเติมเป็ นจํ านวนทีมี เศษหน่ วยทรั สต์ทีไม่ สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใกล้ เคียงทีสุด
ส่วนที 2 จัดสรรเพื อเสนอขายส่วนที เหลื อ จากการเสนอขายให้ กับ ผู้ถื อทรัส ต์เดิม ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจํ ากั ด
(Private Placement) ทีเป็ นผู้จองซื อพิเศษ ซึงรวมถึง ผู้ล งทุน สถาบัน ซึงไม่ใ ช่ผ้ ูถือ หน่ วยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่ บุคคลที เกี ยวโยงกัน กับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ตาม
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ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที เกียวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่ ประชาชนทัวไป (Public Offering) ตามที
เห็นสมควร
ทังนี หากมีห น่วยทรั สต์ เหลือจากการเสนอขายให้ แ ก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) แล้ ว WHAREM สงวนสิท ธิ ทีจะจัดสรรหน่วยทรัส ต์ทีเหลือจาก
การจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เดิมทีแสดงความจํานงที จะซือหน่วยทรั สต์ เกิ น กว่าสิ ท ธิ ที
ได้ รับจัดสรรตามทีเห็นสมควร
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ นจะไม่ ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั ส ต์ รายใด หรื อกลุ่มบุคคลใด
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยทรั ส ต์ทีจําหน่ายได้ แ ล้ ว ทังหมด
ของ WHART
ทังนี WHART จะดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพือขอให้ พิจารณารับ หน่วยทรัสต์ทีออกและ
เสนอขายเพิมเติมของ WHART เป็ นหลักทรัพ ย์ จดทะเบี ยนภายใน 45 วัน นับ แต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในโครงการ WHA ชลหารพิจิตร โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA สระบุรี ซึง
มีมลู ค่ารวมทังสินไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่า ยอืนๆ ทีเกียวข้ อ ง) หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 99.68 ของมูลค่าสิน ทรั พ ย์ ของ WHART ถือ เป็ นการได้ มาซึ ง
สิน ทรั พ ย์ ห ลักที มีมลู ค่า ตังแต่ร้อยละ 30 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สิน รวมของทรั สต์ (คํานวณจากงบการเงิ นของ WHART งวด 3 เดือ น
สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที สร. 26/2555 เรื องข้ อ กําหนด
เกียวกับ รายการและข้ อ ความในสัญญาก่อตังทรัส ต์ข องทรั ส ต์เพือการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พย์ (ฉบับ ประมวล) (“ประกาศ สร.
26/2555”) และข้ อ บัง คับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหน่ ว ยทรัส ต์
ของทรั ส ต์ เพื อการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ (บจ/ร 29-00) (“ข้ อ บังคับ บจ/ร 29-00”) ดังนัน WHART มีห น้ าที ต้ อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) รวมทังการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทรัส ตี คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรั สต์ และที ประชุมผู้ถือ หน่ วยด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสีย ง
ทังหมดของผู้ถือหน่วยทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
นอกจากนี เนืองจากทรั พ ย์ สิน ที WHART ทีจะลงทุนเพิ มเติม นี เป็ นทรั พย์ สิ นของ WHA ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน กั บ
WHAREM ที ทํ าหน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ข อง WHART ในปั จ จุบัน โดย WHA เป็ นผู้ ถือ หุ้ นในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ใน
WHAREM อีก ทัง WHA เป็ นผู้ ถือ หน่วยทรั ส ต์ ข อง WHART ในสัดส่ วนร้ อยละ15.00 (ข้ อมูล การถื อ หน่ วยทรั สต์ ณ วัน ที 15
พฤษภาคม 2558) และได้ รับการว่าจ้ างจาก WHART ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ข อง WHART ในปั จจุบ ัน ด้ วยเหตุนี
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การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม และการแต่งตัง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุน เพิมเติม1 จึงถือเป็ น
การทําธุรกรรมระหว่างทรัส ต์กับ บุคคลเกี ยวโยงกันกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัท จดทะเบียนในรายการที เกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม (“ข้ อ บังคับ บจ/ป 22-01”) โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติม มีขนาด
รายการเกียวโยงเท่ากับร้ อยละ 146.83 ของมูล ค่าทรัพย์ สินสุท ธิ ของทรั ส ต์ (คํานวณจากงบการเงิน ของ WHART งวด 3 เดือ น
สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558) ซึงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของทรัส ต์
ดังนัน WHART มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ รวมทังการเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ อ งได้ รับอนุมัติ
จากทีประชุมผู้ถือ หน่วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสีของจํ านวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหน่วยที มาประชุมและมีสิทธิ อ อก
เสียง โดย WHART ต้ อ งจัดให้ มีที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระเพือให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ น
ธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตังให้ บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด (“ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระ”
หรื อ “IFA”) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
(“สํ านัก งาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิส ระจาก WHART WHAREM และ WHA ให้ ทํ าหน้ าทีเป็ นที ปรึ กษาทางการเงิ น อิส ระในการให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังนี
รายงานของที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระฉบับ นี จัดทํา ขึนจากข้ อมูล ที ได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที ได้ รั บ จาก
WHAREM และ WHA และข้ อ มูลที เผยแพร่ ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระได้ พิจารณาถึ งสภาวะ
เศรษฐกิ จ ณ ปั จจุ บัน ในการพิ จารณาเพื อให้ ความเห็ น ในการเข้ าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้ อมูล ทีใช้ ในการศึก ษานีมี การ
เปลี ยนแปลงไปอย่ างมี นัย สํ าคัญ ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระเกี ยวกั บการเข้ าทํ า รายการ
เปลียนแปลงตามไปด้ วย ซึงข้ อมูลทีใช้ ในการจัดทํารายงานฉบับนี เช่น
 มติทีประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 แบบรายงานการเพิมทุนของ WHART และสารสนเทศการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวข้ อง
 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-REIT) ของ WHART
 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1) ของ WHA
 หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน ในอสังหาริ มทรัพย์ และสิท ธิ การเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท
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WHA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) จาก WHART ซึงประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึนจริ ง
รวมกับอัตรากํ าไรที กําหนดไว้ แน่ น อนรายปี (โดยอัต ราค่ าธรรมเนีย มผู้บริห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ จ ะไม่ เกิ น อัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ข องมูลค่ า
ทรัพ ย์ สิน สุทธิ ของกองทรัส ต์ (NAV) ตามที กําหนดไว้ ในสัญญาก่อ ตังทรัส ต์ ) และกรณีที ผู้จ ัดการกองทรัส ต์ ได้ ม อบหมายให้ ผ้ ูบริหาร
อสังหาริมทรัพ ย์ ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุงทรัพ ย์ สนิ อืนทีมิได้ มาจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุง
อาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อ สร้ าง
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รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

 งบการเงินของ WHART ทีผ่านการตรวจสอบจากจากผู้ส อบบัญชีได้ รับ อนุญาตของ WHART สําหรั บปี สิ นสุด ณ วันที
31 ธัน วาคม 2557 (ตังแต่วนั ที 8 ธัน วาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557) และงบการเงิ น ฉบับสอบทานงวด 3
เดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558
 สัญญาและร่ างสัญญาทีเกียวข้ องกับการทํารายการ
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าทีของ WHAREM และ WHA
 ข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจาก WHAREM และ WHA
 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ ซึงจัดทําโดยบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
นอกจากนี การจัดทําความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระได้ รับจาก WHAREM และ WHA รวมถึ งข้ อมูล ทีได้ จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ บู ริ ห ารของ WHART WHAREM และ WHA มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริ ง และความเห็นทีแสดงไว้
สามารถเชือถือได้ และใกล้ เคียงกับสภาพความจริ ง ณ ปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้ เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิ ด ทีอาจจะส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WHAREM และ WHA
 สัญญาทางธุ รกิ จต่างๆ เกี ยวกับการดําเนิน งานของ WHART WHAREM และ WHA ทีทํากับ คู่สัญญายังคงถูกต้ อ ง
ตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการได้ มาซึงสินทรัพย์หลักและรายการทีเกียวโยงกันของ
WHART ณ วัน ที 5 มิ ถุน ายน 2558 และขอรั บ รองว่า ได้ ทํ าหน้ าทีศึ กษาและวิ เคราะห์ ข้ อมูล ต่างๆ ดังที ได้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น ตาม
มาตรฐานวิชาชี พ และได้ ใ ห้ เหตุผ ลบนพืนฐานของข้ อ มูล และการวิเคราะห์ อ ย่ า งเที ยงธรรม โดยคํานึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายย่อยของ WHART เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้ อ มูลและ
เอกสารทีได้ รับจาก WHAREM และ WHA รวมถึ งจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ ห ารของ WHAREM และ WHA ตลอดจนข้ อ มูลทีเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นความจริ งในขณะที ทีปรึ กษาทางการเงิน อิ สระจัดทํารายงาน
ความเห็นนี ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มี การเปลียนแปลงอย่าง
มีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนี ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทัง
ความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระในครังนี มีวัตถุ ประสงค์ เพื อให้ ความเห็นแก่ ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ ของWHART ต่อการเข้ า ทํ า
รายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัตสิ ําหรั บการเข้ าทํารายการในครังนี อยู่ในดุล พิ นิจของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิ จารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อ ด้ อย ปั จจัยความเสียง
ข้ อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือ เชิ ญประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในครังนีด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่ าวได้ อย่างเหมาะสม
ทังนี การให้ ความเห็น นี มิ ได้ เป็ นการรับ รองผลสําเร็ จของการเข้ าทํ ารายการต่างๆ รวมถึง ผลกระทบที อาจเกิด ขึ น และที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม
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รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการได้ มาซึงสินทรัพย์หลักและรายการทีเกียวโยงกันของ
WHART โดยมีรายละเอียด ดังนี
บทสรุ ปสําหรับผู้บริ หาร
ด้ วย WHART เป็ นกองทรั สต์ทีมีน โยบายลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ ที ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์ สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน โดยหลักเกณฑ์ ในการลงทุน ของ WHART คือ มุ่งการลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ประเภทอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อืนใดทีกองทรั สต์อ าจลงทุนได้ โดย WHART จะนําทรั พย์ สิน
ทีลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ของกองทรั ส ต์ โดยรวม เช่น การให้ เช่า ให้ เช่ าช่ วง
การให้ บริการทีเกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์ สินทีให้ เช่า เป็ นต้ น ซึงในปั จจุบนั WHART ได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิ ทธิ
การเช่า ใน 3 โครงการ ได้ แ ก่ (1) โครงการศูนย์ กระจายสิน ค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูน ย์ กระจายสินค้ 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) อย่ างไรก็ ดีเพื อผลัก ดัน ให้ WHART มี ร ายได้ จ ากการจั ดหาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์ สินเพิมมากขึนในอนาคตตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรัสต์ ทีประชุมคณะกรรมการของ WHAREM ซึงเป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ WHART เมือวันที 5 มิถนุ ายน 2558 จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัส ต์ข อง WHART เพือขอ
อนุมัติเกียวกั บการเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สินเพิ มเติม ซึงเป็ นทรัพย์ สิ นของ WHA จํานวน 3 รายการ โดยมี มูล ค่าลงทุน ทังสิ นไม่ เกิ น
4,650.00 ล้ านบาท (ไม่ รวมภาษี มูล ค่าเพิม ค่า ธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) ซึงเป็ นราคาทีไม่สูงกว่าราคาประเมิน ตําสุดที ได้ จากการประเมิ นของผู้ป ระเมินราคาอิ สระ เกิ นร้ อยละ
10.00 โดยแหล่งเงินทุนที ใช้ ในการเข้ าทํ ารายการมาจาก 1) การออกและเสนอขายหน่ว ยทรัสต์เพิมเติมจํานวนประมาณไม่ เกิ น
368,000,000 หน่ วย 2) การกู้ ยื ม เงิ น จํ านวนประมาณไม่ เกิ น 1,400.00 ล้ า นบาท และ 3) เงิน มัดจํ าค่า เช่ าและค่าบริ การของ
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จํานวนไม่เกิน 40.00 ล้ านบาท
ทังนี ทรัพย์สินที WHART ประสงค์จะเข้ าลงทุนเพิมเติม ประกอบด้ วย
1) กรรมสิท ธิ ในทีดิน อาคารคลังสิ นค้ าและสํ านักงาน สิงปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอื นๆ อัน เป็ นส่ วนควบของทีดินและ
อาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ป ระโยชน์
ของที ดิน และอาคารคลังสิ นค้ าและสํานักงาน รวมถึ งพืนที เช่ าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรั บติดตังแผงโซล่า ร์
เซลล์ ) ของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
2) สิทธิการเช่าทีดินระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2585) กรรมสิท ธิ อาคาร
คลังสินค้ าและสํานักงาน สิงปลูกสร้ างและทรัพ ย์ สิ นอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของที ดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพ ย์ สิ น อื นที เกี ยวข้ อ ง เกี ยวเนื อง และจํ าเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ข องทีดิ นและอาคาร
คลังสิ น ค้ าและสํานักงาน รวมถึ งพื นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสิ นค้ า (สําหรั บติดตังแผงโซล่า ร์ เซลล์ ) ของโครงการ
WHA วังน้ อย
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3) กรรมสิท ธิ ในทีดิน อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน สิ งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอืนๆ อัน เป็ นส่วนควบของที ดินและ
อาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ป ระโยชน์
ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน ของโครงการ WHA สระบุรี
นอกจากนี WHAREM มีความประสงค์ทีจะแต่งตัง WHA ซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมในครั งนี
และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในปั จจุบนั ของ WHART ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรั บทรั พย์ สินที จะลงทุนเพิมเติม เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอัต ราค่า ธรรมเนี ยมผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ จะไม่ เกิ น อัตราร้ อยละ 3 ต่อ ปี ของมูล ค่าทรั พย์ สิ นสุท ธิ ข อง
กองทรัส ต์ (NAV) ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาก่ อตังทรั สต์ และกรณี ทีผู้จัดการกองทรั สต์ได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ควบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ใหม่ เพิ มเติมและการปรั บ ปรุงทรัพย์ สินอืนทีมิได้ มาจากผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ และ/
หรื อ บุคคลที เกี ยวโยงกันกับผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ส ามารถเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน
ปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมดังกล่าว ซึงมีมลู ค่าลงทุนรวมทังสิ นไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน และภาษี ธุ รกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ
99.68 ของมูลค่าสิ น ทรั พ ย์ ของ WHART ถือ เป็ นการได้ มาซึ งสิ น ทรั พย์ หลักทีมี มูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรั พย์ สิ นรวม
ของทรั ส ต์ (คํานวณจากงบการเงิน ของ WHART งวด 3 เดือ น สินสุดวันที 31 มี นาคม 2558) ตามประกาศ สร.26/2555 และ
ข้ อบังคับ บจ/ร 29-00 นอกจากนี เนืองจากทรัพย์ สินที WHART ทีลงทุนเพิมเติมนี เป็ นทรั พย์ สินของ WHA ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กันกับ WHAREM ทีทํ าหน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ข อง WHART ในปั จจุบัน โดย WHA เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อ ยละ 99.99 ใน
WHAREM อีก ทัง WHA เป็ นผู้ ถือ หน่ว ยทรั ส ต์ ข อง WHART ในสัดส่ วนร้ อยละ 15.00 (ข้ อ มูลการถื อ หน่ว ยทรั สต์ ณ วัน ที 15
พฤษภาคม 2558) และได้ รับการว่าจ้ างจาก WHART ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ข อง WHART ในปั จจุบ ัน ด้ วยเหตุนี
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมและการแต่งตัง WHA ให้ เป็ นผู้บริห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ สําหรั บทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จึงถือ
เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั บุคคลเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศ สร.26/2555 และ ข้ อ บังคับ บจ/ป 22-01
โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมมีขนาดรายการเท่ ากับ ร้ อยละ 146.83 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สิน สุทธิ ของทรัสต์ ซึงมากกว่าร้ อยละ
3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของทรัส ต์
ดังนัน WHART มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ รวมทังการเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ อ งได้ รับอนุมัติ
จากทีประชุมผู้ถือ หน่วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสีของจํ านวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหน่วยที มาประชุมและมีสิทธิ อ อก
เสี ยง โดยไม่ นับ ส่ วนของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ส่ วนได้ เสีย โดย WHART ต้ อ งจัด ให้ มี ทีปรึ กษาทางการเงิน อิ สระเพื อให้ ความเห็ น
เกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือหน่ วยทรัส ต์ของ WHART เพื อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคา
และเงือนไขของการเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิ สระมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของ WHA ดังกล่ าว มีความ
เหมาะสม เนืองจาก
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1. เป็ นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ นที มี ศัก ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทัน ที ภ ายหลั งการเข้ าลงทุน เนื องจาก
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนดังกล่าวปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื นที (Occupancy Rate) เฉลียรวมทัง 3 โครงการร้ อยละ 84.88
(ไม่รวมพืนทีเช่าหลังคา) และสํ าหรั บ อาคารคลังสิน ค้ าและพื นทีเช่า หลังคาอาคารคลังสิ น ค้ า (สําหรั บ ติดตังแผงโซ
ล่าร์ เซลล์) ทียังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่ าเป็ นระยะเวลา 3 ปี
และ 25 ปี ตามลําดับ นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ประกอบกับ สินทรั พย์ ดังกล่าวมีข้ อได้ เปรี ยบด้ าน
ทีตัง ซึงตังอยู่ในบริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการ อยุธยา และสระบุรี ทีเป็ นศูนย์ กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคม
ขนส่งทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศ ทํ าให้ ท รั พย์ สินดังกล่าวเป็ นที ต้ องการของตลาด และทําให้ WHART มีโอกาส
ได้ รับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากทรั พย์ สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณีทรั พย์ สิ นดังกล่าวมี อัตรา
การเช่าพืนที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
มีโ อกาสได้ รั บผลตอบแทนจากการลงทุน ในหน่วยทรั สต์ ข อง WHART ในรู ป ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผลการ
ดําเนินงานทีเติบโตขึนของ WHART ในอนาคต
2. ทําให้ WHART มีข นาดสินทรัพย์ และรายได้ ค่า เช่ าและค่ าบริ การเพิมขึน ซึ งอาจช่ ว ยเพิ มความเชื อมันและความ
น่าสนใจของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัส ต์ ของ WHART ทีเพิมขึนนัน เป็ นปั จจัย
หนึงทีอาจช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
3. เพิมสัดส่วนการลงทุน ในทรั พย์ สินประเภท Freehold และความหลากหลายของทรั พย์ สินในด้ า นทําเลทีตัง ทําให้
WHART มีความต่อเนืองด้ านรายได้ จากการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ ในทรั พย์ สิ นเพิมมากขึน และช่วยลดความเสียง
จากการพึงพิงรายได้ ทีมีจากทรัพย์สินเดิมทีล้ วนมีทตัี งบริเวณด้ านตะวันออกของกรุงเทพฯ
4. ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติมครั ง
นีจะไม่ด้อยลงไปกว่าเดิม โดยผู้ถือ หน่วยทรัสต์เดิมจะมีอัตราผลตอบแทนในปี แรกประมาณร้ อ ยละ 7.8 (รายละเอียด
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรแสดงไว้ ในส่วนที 1 ข้ อ 1.2.1 ของรายงานฉบับนี)
5. ราคาในการเข้ าลงทุนทรัพย์ สินเพิมเติมที 4,650.00 ล้ านบาท ตํากว่าราคายุติธรรมของทรัพย์ สินทีประเมิ นโดยทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระด้ วยวิธีคดิ ลดกระแสเงิ นสด ซึงเท่ ากับ 4,655.40 ล้ านบาท (รายละเอียดการประเมิ นราคายุติธรรมของ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่ วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี) และมีอ ัตราผลตอบแทนตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 30 ปี (IRR) ทีร้ อยละ 8.11 ซึงเท่ากับต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียของ WHART
6. เงือนไขการซือขายทรัพย์ สินระหว่าง WHART และ WHA เป็ นเงื อนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์
ของ WHART ให้ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ซงมี
ึ สภาพเป็ นไปตามทีทังสองฝ่ ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ และเอือให้
WHART ได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าลงทุนตามวัตถุป ระสงค์ ทีวางไว้ รวมทังเป็ นเงื อนไขปกติท ัวไปของการซือขาย
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อเป็ นเงือนไขทีคูส่ ัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึงเงื อนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART
เสียประโยชน์
อย่ างไรก็ ตาม การเข้ าทํ ารายการดังกล่ าวมี ข้ อด้ อยและความเสี ยงที ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ค วรพิ จ ารณาเพิ มเติ มเพื อ
ประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี
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1. WHART จะมีภาระหนี สิน เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น กรณีก้ ยู ื มเงิ น จากสถาบัน การเงิน สูงสุดตามมติ
คณะกรรมการทีไม่ เกิ น 1,400 ล้ านบาท เพื อใช้ เป็ นแหล่ง เงิ น ทุนบางส่ วนในการเข้ า ลงทุนในทรั พ ย์ สิ นเพิ มเติม
อย่างไรก็ดี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่ากระแสเงินสดจากการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพ ย์ สิน ที WHART จะเข้ า
ลงทุนในครังนี จะมีจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบียและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ ภายในกําหนดเวลา
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีมิได้ ใช้ สิทธิ ในการจองซือหน่วยทรั สต์ในการเพิ มทุน ของกองทรัสต์ ซึง WHART
จะออกและเสนอขายหน่วยทรั ส ต์จํานวนประมาณไม่ เกิ น 368,000,000 หน่ วย เพือนําเงิ น ทีได้ รับ จากการออกและ
เสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ดั ง กล่ าวเป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น บางส่ ว นในการเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติม ในกรณี ที ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมทังหมดไม่ได้ ใช้ สิทธิในการจองซือหน่ วยทรัสต์จะทําให้ เกิ ดผลกระทบต่อ สัดส่ วนการถือ หน่วยทรั สต์
(Control dilution) ประมาณร้ อยละ 54.21 (รายละเอีย ดปรากฎในส่วนที 1 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับ นี )
นอกจากนี กรณี ทีราคาหน่ว ยทรั ส ต์ ที จะเสนอขายตํากว่าราคาหน่ วยทรั สต์ ในตลาด ณ ขณะนัน อาจก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบด้ านราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
3. ความเสี ยงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิน ที เข้ าลงทุนในครั งนีได้ ตามแผนงานทีวางไว้
อัน เนืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่ น การไม่ต่อ อายุสัญญาของผู้ เช่ าเดิม การลดลงของอัตราค่า เช่าโดยรวม การไม่
สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ในทรั พย์ สิน ทียังไม่มีผ้ ูเช่ าแทน WHA ภายหลังสินสุดระยะเวลาเช่ า 3 ปี สําหรั บอาคาร
คลังสินค้ า และ 25 ปี สําหรับพืนทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรับติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์ ) นับจากวันที WHART
เข้ าลงทุน ในทรัพ ย์ สิ น ซึงอาจเกิดขึนได้ จากหลายปั จ จัย เช่ น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการ
แข่งขันทีรุนแรงจากการเพิมขึนของอุปทานอาคารคลังสิน ค้ าในบริ เวณพืนที ตังของทรั พย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุน
ในครังนี เป็ นต้ น
ทังนี เมือพิจารณาประโยชน์ ที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคาและเงือนไขในการเข้ า
ทํารายการ ประกอบกับข้ อ ด้ อยและความเสียงแล้ ว ทีปรึ ก ษาทางการเงินอิส ระเห็น ว่าการเข้ าทํ ารายการในครังนี มีประโยชน์ ต่อ
WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ควรอนุ มัติการเข้ าทํ ารายการในครังนี อย่ างไรก็ดี WHART จะลงทุนใน
ทรัพย์ สินเพิมเติมภายใต้ เงือนไข ดังต่อไปนี
1. WHA ได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือ หุ้นของ WHA ให้ ขายทรัพย์ สินดังกล่าวให้ แก่
WHART และได้ ดาํ เนินการใดๆ เพือให้ ทรัพย์ สิน ทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวพร้ อมสําหรับ การลงทุนโดย WHART ซึง
รวมถึงประเด็นทียังคงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจํานองทีดิน และสิ งปลูกสร้ างทีติด
จํานองเป็ นประกันกับสถาบันการเงิน
2. ทรัสตีให้ ความเห็น เกียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง
3. WHART ได้ รั บอนุมัติจากที ประชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดําเนิ น การเพิมทุนของ WHART การ
กู้ยืมเงิน และดําเนิ นการอื นใดทีเกียวข้ อ งกั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ นเพิ มเติม ซึงรวมถึงรายการที เกียวโยงกันของ
WHART
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ส่ วนที 1 การขออนุ มัติลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย์ สิ ทธิการเช่ าของอสั งหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอืนทีเกียวข้ อง
เพิมเติม
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามทีในปั จจุบนั WHART ได้ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า ใน 3 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์ กระจาย
สินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสินค้ 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)
อย่างไรก็ดี เนืองจากวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรัสต์ คือ การระดมเงิ นทุนเพื อไปซือ เช่ า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เพื อก่อให้ เกิ ดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรั สต์
ของกองทรัสต์ ดังนัน WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ WHART จึงมีความประสงค์ทีจะเข้ าลงทุนในทรั พย์ เพิมเติม
เพือเพิมแหล่งทีมาของรายได้ และส่ งผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึ น โดยทรั พย์ สินที WHAREM ประสงค์ จะลงทุน
เพิมเติมในครั งนี ประกอบด้ วย (1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร (2) โครงการ WHA วังน้ อย และ (3) โครงการ WHA สระบุรี
(รายละเอียดทรัพย์ สินดังกล่าว ปรากฏในส่ วนที 1 ข้ อ 1.1.3 ของรายงานฉบับนี) ซึงมีมูลค่าลงทุนรวมทังสินไม่เกิน 4,650.00
ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้ อง) โดยแหล่งเงินทุนทีใช้ ในการเข้ าทํารายการมาจาก 1) การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมจํานวนประมาณไม่
เกิน 368,000,000 หน่ วย 2) การกู้ยืม เงิ นจํานวนประมาณไม่เกิน 1,400.00 ล้ านบาท และ 3) เงินมัดจํ าค่า เช่าและค่าบริ การ
ของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จํานวนไม่เกิน 40.00 ล้ านบาท
นอกจากนี WHAREM มีความประสงค์ที จะแต่งตัง WHA ซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์ สิน ที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมและเป็ น
ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ในปั จจุบัน ของ WHART ให้ เป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พย์ สํา หรั บทรั พย์ สิน ที จะลงทุ นเพิมเติม เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยอัตราค่าธรรมเนีย มผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุท ธิ ของ
กองทรั ส ต์ (NAV) ตามที กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาก่ อ ตั งทรั ส ต์ และกรณี ที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ มอบหมายให้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ค วบคุมงานก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ใหม่เพิมเติมและการปรับปรุ งทรั พย์ สินอื นทีมิ ได้ มาจากผู้บริ หาร
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ บุคคลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้ างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้ าง
1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติม ของ WHART ซึงมีมูลค่าลงทุนรวมทังสิ นไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท ถือ เป็ นการได้ มาซึ ง
สินทรัพย์หลักและเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั บุคคลเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมี รายละเอียดการคํานวณ
ขนาดรายการอ้ างอิงจากงบการเงินของ WHART งวด 3 เดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558 ดังนี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้ มาซึงสินทรัพย์หลัก
ขนาดรายการได้ มาซึง
= จํานวนเงินทีชําระ / สินทรัพย์ รวมของทรัสต์
สินทรัพย์หลัก
= 4,650.00 ล้ านบาท* / 4,664.78 ล้ านบาท = 99.68%
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รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกี ยวโยง
ขนาดรายการเกียวโยง
= มูลค่าสิงตอบแทน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของทรัสต์
= 4,650.00 ล้ านบาท* / 3,167.00 ล้ านบาท = 146.83%
หมายเหตุ * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื นๆ ที
เกียวข้ อ ง

การเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ สิ นเพิ มเติม ดัง กล่ าวเป็ นการได้ ม าซึ งสิ นทรั พ ย์ ห ลัก คิด เป็ นร้ อยละ 99.68 ของมูล ค่าสิ น ทรั พ ย์ ข อง
WHART นอกจากนี รายการดังกล่าวถือเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ เนืองจาก
ทรัพย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมนี เป็ นทรัพย์ สินของ WHA ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHAREM ทีทํ าหน้ าที เป็ น
ผู้จัดการกองทรัสต์ของ WHART ในปั จจุบนั โดย WHA เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน WHAREM อีก ทัง WHA เป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ในสัดส่วนร้ อยละ 15.00 (ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 พฤษภาคม 2558) และได้ รับการ
แต่งตังจาก WHART ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ WHART ในปั จจุบนั โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติมมี
ขนาดรายการเกียวโยงเท่ากับร้ อยละ 146.83 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของทรัสต์ ซึงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของทรัสต์
ดังนัน WHART มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ รวมทังการเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับ อนุมัติจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสีย โดยรายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมีส่ วนได้ เสี ยและไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
มีดงั นี

1
2
3

4
5
6

ตารางที 1 รายชือผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ของ WHART ทีไม่ มสี ิทธิลงคะแนนในการอนุมตั ิรายการ
จํานวนหน่ วยทรั สต์
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา
ทีถือใน WHART
รายชือ
ในการทํารายการ
จํานวน
%
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
46,618,500 15.00
คูส่ ัญญาในการเข้ าทํ ารายการ
จํากัด (มหาชน)
นางจรีพร อนันตประยูร
801,000
0.26
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA
นายมนต์ชัย พินธุประภา
200,000
0.06
บิดาของนายปิ ยพงศ์ พินธุประภา
ซึงดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการแและประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารของ WHAREM
น.ส.นลิน อนันตประยูร
100,000
0.03
บุตรสาวของนายธนภัทร อนันตประยูร ซึงเป็ น
ผู้บริหารของ WHAREM
นายสมยศ อนันตประยูร
52,500
0.02
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA
นายรชต ตราชูวณิช
5,000
0.00
ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารของ WHAREM

หมายเหตุ: ข้ อมูลการถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 พฤษภาคม 2558
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1.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา
(1) ร่ างสัญญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง และร่ างสัญญาซือขายเครื องมือ และอุปกรณ์
คูส่ ัญญา
:  บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ WHART ในฐานะผู้
จะซือ และ/หรื อผู้ซอื
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จะขาย และ/หรื อผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น ที จะซื อ : 1) โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
ขาย
 กรรมสิทธิ ในทีดินโฉนดเลขที110571
 กรรมสิท ธิ ในอาคารคลังสิ นค้ า รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์ สิ นอืนๆ อัน เป็ นส่ว น
ควบของทีดินและอาคาร
 กรรมสิท ธิ ในเครื องมื อ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพ ย์ สิ นอื นที เกี ยวข้ อง
เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
2) โครงการ WHA วังน้ อย
 กรรมสิท ธิ ในอาคารคลังสิ นค้ า รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์ สิ นอืนๆ อัน เป็ นส่ว น
ควบของทีดินและอาคาร
 กรรมสิท ธิ ในเครื องมื อ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพ ย์ สิ นอื นที เกี ยวข้ อง
เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
3) โครงการ WHA สระบุรี
 กรรมสิทธิ ในทีดินโฉนดเลขที50692 และ 50693
 กรรมสิท ธิ ในอาคารคลังสิ นค้ า รวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์ สิ นอืนๆ อัน เป็ นส่ว น
ควบของทีดินและอาคาร
 กรรมสิท ธิ ในเครื องมื อ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพ ย์ สิ นอื นที เกี ยวข้ อง
เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของทีดินและอาคาร
ราคาทรั พ ย์ สิ น ที : มูลค่ารวมไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน
จะซือขาย
และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง) โดย WHART
จะชําระราคาในวันโอนกรรมสิทธิ เมือการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ และการส่ งมอบทรัพย์ สิน
เสร็ จสมบูรณ์
ในกรณีทีมีการรังวัดทีดินทีจะขายโดยบุคคลทีคู่สัญญาทังสองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกันแล้ ว และ
ปรากฏว่า
(ก) ทีดินทีจะขายมี เนือที รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 2 ของเนือทีในโฉนดทีดินและไม่
กระทบต่อการจัด หาประโยชน์ ในปั จจุบันอย่างมี นัย สํ าคัญของทรั พย์ สิ นทีจะซือขาย
แล้ ว คู่สั ญ ญาตกลงที จะดํ า เนิ น การซื อขายทรั พ ย์ สิ น ที จะซื อขายต่ อ ไปโดยไม่
เปลียนแปลงราคาซือขาย และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ข) ทีดิ น ทีจะขายมี เนื อที รวมแตกต่า งไม่ เกิ นกว่ าร้ อยละ 2 ของเนือที ในโฉนดที ดิน แต่
กระทบต่อการจัด หาประโยชน์ ในปั จจุบันอย่างมี นัย สํ าคัญของทรั พย์ สิ นทีจะซือขาย
แล้ ว คูส่ ัญญาตกลงทีจะดําเนินการซือขายทรัพย์สินทีจะซือขายต่อไป โดยปรั บราคาซือ
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ภาษี อากรและ
ค่าใช้ จ่าย

:

การโอนกรรมสิทธิ :
และการส่งมอบ
ทรัพย์ สิน

เงือนไข และข้ อ
กําหนดในการรับ
โอนกรรมสิทธิ
และการชําระ
ราคา

:

เหตุเลิกสัญญา
และผลการเลิก

:

ขายของทรัพย์สินทีจะซือขายใหม่ และไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ค) ที ดิ น ที จะขายมี เนื อที รวมแตกต่ า งเกิ น กว่ า ร้ อยละ 1 ของเนื อที ในโฉนดที ดิน แล้ ว
คูส่ ัญญาตกลงทีจะดําเนินการซือขายทรัพย์สินทีจะซือขายต่อไป โดยปรั บราคาซือขาย
ของทรัพย์ สินทีซือขายใหม่ และไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
 คูส่ ัญญาแต่ละฝ่ ายจะเป็ นผู้รับผิดชอบชํ าระค่าใช้ จ่ายที เจ้ าพนักงานทีดินเรี ยกเก็ บในวัน
โอนกรรมสิทธิ ดังต่อไปนี
o WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
o WHA เป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ
o WHA เป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี เงินได้ นิตบิ ุคคลหัก ณ ทีจ่าย
 WHA ตกลงรั บ ผิ ด ชอบชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ย และค่ า อากรแสตมป์ อัน เกี ยวกั บ การการจด
ทะเบี ยนโอนกรรมสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น ตามสัญญานี จาก WHA มายัง WHART และ
ค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ นํา และมิเตอร์ ไฟฟ้าจาก WHA มายัง WHART
1. คู่สัญญาตกลงจะดําเนิ นการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ทรั พย์ สินที จะซือขายภายใน 60
วัน นับตังแต่วนั ทีเข้ าทําสัญญาฉบับนี
2. ในวันโอนกรรมสิทธิ WHA จะส่งมอบทรั พย์ สินทีจะซือขาย และให้ ถือ ว่าการส่ งมอบการ
ครอบครองในทรั พย์ สิน ทีจะซือจะขายมีผ ลสมบูรณ์ ใ นวันโอนกรรมสิ ท ธิ และรั บรองว่า
ทรัพย์ สินทีจะซือขายไม่อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันและ/หรื อไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ
หรื อ มี ข้ อ พิ พ าทใดๆ รวมทั งจะต้ อ งมี ท างเข้ าออกสู่ท างสาธารณะในสภาพที ดีแ ละ
เหมาะสมกับการใช้ งานของโครงการต่างๆ โดย WHART เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ สิทธิ ภาระจํา
ยอม สิ ท ธิ ใ นภาระติด พั น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ทางเข้ า ออกที
เกียวข้ อง
1. ในวันโอนกรรมสิ ทธิ WHA จะโอนเงิน ประกันที ได้ รับจากผู้เช่ า ภายใต้ สัญญาเช่า และ
สัญญาบริ ก าร ให้ แ ก่ WHART ส่ ว นที เหลื อ หลังจากที WHA หั ก เงิ น ประกัน จํ า นวน
ประมาณ 40 ล้ านบาท ไปชําราคาทรั พย์ สินทีจะซือขายทรั พย์ สิน และโอนเงิ นประกันที
เหลือให้ แก่ WHART
2. ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ทรั พย์ สินที จะซือขาย ทรั พ ย์ สินที จะซือขายทังหมด
ปลอดจากภาระจํานอง
3. WHA ตกลงโอนสิท ธิ แ ละหน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ า และสัญญาบริ ก ารทีเกี ยวข้ องกั บ
ทรัพย์ สินทีจะซือขายให้ แก่ WHART
4. กรณี ส ภาพของทรั พ ย์ สิ นที จะซื อขายอยู่ใ นสภาพเสี ย หาย หรื อ ชํ า รุ ดบกพร่ องอย่ า งมี
นัยสําคัญ (ในสภาพทีหาก WHART ทราบล่วงหน้ า จะไม่ เข้ าทํ าสัญญาซือขาย) WHART
มีสิทธิ ที จะปฏิเสธการรั บโอนกรรมสิ ทธิ ในทรัพย์ สิน ที จะซือขายจนกว่า WHA จะแก้ ไ ข
ความเสี ยหายหรื อความชํ ารุ ดบกพร่ องดังกล่าว โดย WHA ต้ องดําเนินการดังกล่า วให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจาก WHART
1. ก่อนวันจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่ ป ฏิบัติต ามสัญญา
หรื อผิดคํารับรองและรับประกันที ให้ ไว้ ในสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา
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สัญญา
2.
3.

4.

5.

ภายในระยะเวลาทีกํ า หนด กรณีด ังกล่า วให้ ถื อว่าคู่สัญญาฝ่ ายนันเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญญา
และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสิทธิเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสียหาย
คูส่ ัญญาตกลงเลิกสัญญา กรณีดงั กล่าวให้ ถือว่าสัญญาสินสุดลง โดยคู่สัญญาไม่ มีสิทธิ
เรียกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคูส่ ัญญาอีกฝ่ ายหนึง
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ ทรั พย์ สินทีจะซือขาย WHA ถูกศาลสังพิทักษ์ ทรั พย์ ล้ มละลาย
หรื อ อยู่ในขันตอนการเลิก บริ ษั ท การชํ าระบัญชี หรื อศาลมี คํา สังให้ ฟืนฟูกิจ การ กรณี
ดังกล่ าว WHART อาจบอกเลิกสัญญา แต่ ค่สู ัญญาไม่ มีสิทธิ เรี ย กร้ องค่าเสียหายหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคูส่ ัญญาอีกฝ่ ายหนึง
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ ทรัพย์สินทีจะซือขายได้ รับความเสียหายอย่างมี นัยสํ าคัญ หรื อการ
ประกอบกิ จ การของทรั พ ย์ สิ นที จะซือขายมี ก ารเปลียนแปลงทางลบอย่ า งมี นัย สํา คัญ
กรณีดงั กล่ าว WHART อาจบอกเลิกสัญญา แต่ค่สู ัญญาไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
ไม่มีการชําระราคาซือขายทรัพย์ สิน และ/หรื อไม่มีการจดทะเบีย นซือขายทรัพย์ สินทีจะ
ซือขายภายในระยะเวลาทีกํ า หนด กรณีดงั กล่ า วคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงที ไม่ไ ด้ เป็ นผู้ผิ ด
สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี และเรียกค่าเสียหาย

(2) ร่ างสัญญาโอนสิทธิการเช่ าทีดินโครงการ WHA วังน้ อย
คูส่ ัญญา
:  บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ WHART ในฐานะผู้รับ
โอน
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้โอน
สิทธิการเช่า
: สิท ธิ ก ารเช่ าที ดิน โฉนดเลขที 28892 และ สิ ทธิ ก ารเช่ า ทีดิ น บางส่ ว นของที ดิน โฉนดเลขที
28895 และ 28896 ตังอยู่ทีตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมเนือ
ที 69 – 0 – 16 ไร่ ตามหนังสื อสัญญาเช่าทีดิน และหนังสือสัญญาแบ่งเช่ าที ดิน ลงวันที 18
กรกฎาคม 2555 ระหว่าง WHA และเจ้ าของทีดิน (นางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ โดยผู้อนุบาล)
ในกรณีทีมีการรังวัดทีดินทีจะขายโดยบุคคลทีคู่สัญญาทังสองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกันแล้ ว และ
ปรากฏว่า
(ก) ทีดินทีจะขายมี เนือที รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 2 ของเนือทีในโฉนดทีดินและไม่
กระทบต่อการจัด หาประโยชน์ ในปั จจุบันอย่างมี นัย สํ าคัญของทรั พย์ สิ นทีจะซือขาย
แล้ ว คู่สั ญ ญาตกลงที จะดํ า เนิ น การซื อขายทรั พ ย์ สิ น ที จะซื อขายต่ อ ไปโดยไม่
เปลียนแปลงราคาซือขาย และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ข) ทีดิ น ทีจะขายมี เนื อที รวมแตกต่า งไม่ เกิ นกว่ าร้ อยละ 2 ของเนือที ในโฉนดที ดิน แต่
กระทบต่อการจัด หาประโยชน์ ในปั จจุบันอย่างมี นัย สํ าคัญของทรั พย์ สิ นทีจะซือขาย
แล้ ว คูส่ ัญญาตกลงทีจะดําเนินการซือขายทรัพย์สินทีจะซือขายต่อไป โดยปรั บราคาซือ
ขายของทรัพย์สินทีจะซือขายใหม่ และไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ค) ที ดิ น ที จะขายมี เนื อที รวมแตกต่ า งเกิ น กว่ า ร้ อยละ 1 ของเนื อที ในโฉนดที ดิน แล้ ว
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คูส่ ัญญาตกลงทีจะดําเนินการซือขายทรัพย์สินทีจะซือขายต่อไป โดยปรั บราคาซือขาย
ของทรัพย์ สินทีซือขายใหม่ และไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
หน้ าทีของ
:  WHA ตกลงโอน และ WHART ตกลงรับโอนสิทธิ และหน้ าที ภายใต้ สัญญาเช่ าที ดินจาก
คูส่ ัญญา
WHA และเจ้ าของทีดินได้ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิ และหน้ าที ดังกล่าว โดยให้ การ
โอนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับในวันจดทะเบียนโอนสิทธิ การเช่าต่อสํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง
 WHART ตกลงรับผิ ดชอบค่าธรรมเนียม และอากรแสตมป์ต่างๆ ทีเกียวข้ องสํ าหรับการ
จดทะเบียนโอนสิทธิ การเช่า
 WHA ตกลงและรับรองว่า ไม่ มีหนี สิน หรื อความรั บผิดใดๆ ภายใต้ สัญญาเช่ าที ดินค้ าง
ชําระต่อเจ้ าของทีดิน
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าทีดิน ซึง WHART ในฐานะผู้รับโอนจะต้ องผูกพันและปฏิบตั ิตาม
ระยะเวลาการเช่า :  ระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2585
 เมือครบระยะเวลาเช่ า ผู้เช่ามีสิทธิ ทําการเช่ าทีดินดังกล่ าวต่อไปได้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี
โดยผู้เช่ าจะต้ องยื นความจํานงเป็ นลายลักษณ์ อักษรไปยังเจ้ าของที ดินไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อ นระยะเวลาการเช่า ตามสัญญาจะสิ นสุด ลง และทังสองฝ่ ายตกลงให้ มีก ารเจรจา
ร่ วมกันในเรืองค่าตอบแทนการเช่า สิทธิและเงือนไขต่างๆ สําหรับสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ให้
เสร็ จสินภายใน 1 ปี นับแต่มีการเจรจา
 ในกรณีทงสองฝ่
ั
ายไม่สามารถเจรจาตกลงเงือนไขการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ให้ เป็ น
ทียุตภิ ายในเวลาทีกําหนดได้ เจ้ าของทีดินมีสิทธินําทีดินออกให้ บุคคลอืนเช่ าต่อได้ โดยผู้
เช่าจะไม่ฟ้องร้ องเรียกค่าเสียหายใดๆ
ค่าเช่า
: ค่าเช่ารายปี ตามอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทีดิน โดยชําระในวันที15 พฤษภาคม ของทุกปี
การครอบครอง
: ผู้เช่ามีสิทธิในการก่อสร้ างอาคารคลังสินค้ า โรงงาน อาคารสํานักงาน โรงอาหาร (Canteen)
และใช้ ประโยชน์
และสิงปลูกสร้ างอืนใดทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้เช่ า เพื อนําออกให้ เช่า
ทีดินเช่า
พร้ อมทีดินทีเช่า และผู้เช่าจะทําการรื อถอนปรับปรุง เปลียนแปลงสิงปลูกสร้ างทีมีอยู่บนทีดิน
ทีเช่าได้ โดยจะต้ องส่งมอบแบบแปลนในการก่อสร้ างดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ใู ห้ เช่าในการพิจารณา
รับทราบ
การโอนสิทธิ
: เจ้ าของทีดินยินยอมให้ ผ้ เู ช่าให้ เช่าช่วงทีดินทีเช่า หรือโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที ตามสัญญาเช่า
ให้ แก่ ผ้ ูอืน รวมถึงนํา สิทธิ ก ารเช่า ตามสัญญาเช่ าไปเป็ นหลักประกัน เงิ นกู้ต่อบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคล หรื อสถาบันการเงินใดๆ ได้ โดยต้ องเป็ นกรณีการขอสิ นเชือที เกี ยวกับการก่อ สร้ างและ
การดําเนินธุรกิจในโครงการในทีดินทีเช่าเท่ านัน และต้ องไม่เกินกว่ากําหนดเวลาการเช่าใน
สัญญา และหากมีการบังคับหลักประกันดังกล่าว ผู้รับโอนสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวจะต้ องรั บเอา
บรรดาสิทธิและหน้ าทีต่างๆ ทีมีต่อผู้ให้ เช่าตามสัญญาไปด้ วย
หน้ าทีของผู้เช่า
: 1. รักษาทีดินทีเช่าเสมือนรักษาทรัพย์ สินของตน โดยไม่ ขุดเพือนําดินไปขาย การก่อให้ เกิด
ภาระผูกพันเรืองทาง การปลูกสร้ างอาคารสิงปลูกสร้ างบนทีดินข้ างเคียงกับทีดินทีเช่าให้ มี
ลักษณะต่อเนืองและ/หรื อเชื อมต่อ กับอาคาร หรื อเชื อมเป็ นทางเข้ า -ออก หรื อเปิ ดเป็ น
ทางเข้ า-ออกติดต่อกันเพือออกสู่ถนนและ/หรื อทางสาธารณะได้ ส่วนการก่อสร้ างระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ จะต้ องส่งมอบแบบแปลนในการก่อสร้ างดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในการ
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สิทธิในการซือ
ทีดินทีเช่า

การเลิกสัญญา
และค่าเสียหาย

พิจารณารับทราบ
2. ยินยอมให้ เจ้ าของทีดินและ/หรื อผู้ทีจะมาเช่ าที ดินโฉนดเลขที 40910 และ 40913 (ใน
ส่วนทีมิได้ เป็ นทีดินทีเช่าตามสัญญานี) ได้ ใช้ ถนนคอนกรี ตที ผู้เช่าได้ ทําขึ นบนทีดิน โฉนด
เลขที 40913 ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพือเป็ นทางเดินและ
ทางรถยนต์ เข้ า-ออกสู่ถนนพหลโยธิน
3. รับผิดชอบชําระภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี โรงเรื อน และ/หรื อภาษี อืนใดในลักษณะเดียวกัน
อันอาจมีขึนในอนาคต สําหรับสิงปลูกสร้ างทีก่อสร้ างขึนในทีดินทีเช่า
4. รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายสิ งแวดล้ อม โดยเป็ นคนรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าเสียหายจากเหตุดงั กล่ าวแต่เพียงผู้เดียว และต้ องดําเนิ นการแก้ ไขในทันที โดยหากผู้
เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อนี ถือว่าผู้เช่าผิ ดสัญญาและเป็ นอันยกเลิกสัญญา แต่ไม่จํากัดสิทธิ
เจ้ าของทีดินในการฟ้องร้ องเรียกค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากเหตุดงั กล่าว
: ก่ อ นครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า หากเจ้ าของที ดิ น ประสงค์ จ ะขายที ดิ น ให้ แก่
บุค คลภายนอก ต้ องให้ สิ ท ธิ ผ้ ูเ ช่ า พิ จ ารณาซื อที ดิ น ตามราคาและเงื อนไขเดี ย วกั น กั บ
บุคคลภายนอกก่อนเป็ นลําดับแรก ทังนี หากผู้เช่าไม่ แสดงเจตนาซือที ดินที เช่ านี ภายใน 120
วัน นับแต่วนั ที ได้ รับแจ้ ง เจ้ าของทีดิ นมีสิ ทธิ ขายทีดินให้ แก่บุ คคลภายนอกได้ ในราคาและ
เงือนไขเดียวกันกับทีแจ้ งแก่ผ้ เู ช่า
: 1) เนืองจากมีการชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ดังนันถ้ าผู้เช่ าค้ างชําระค่าเช่ าเกินกว่า 3 เดือนหรื อ
ประพฤติผิ ดสัญญาข้ อหนึ งข้ อ ใดก็ ดี ผู้ ให้ เช่ าจะแจ้ งให้ ผ้ ูเช่ าแก้ ไ ขหรื อปฏิ บัติให้ เป็ นไป
ตามสั ญญาภายในกํ า หนด 60 วัน หากผู้เช่ าไม่ ป ฏิ บั ติต าม ผู้ใ ห้ เช่ า ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที จะ
ฟ้องร้ องบังคับผู้เช่าให้ จดั การแก้ ไข และ/หรื อปฏิบัติตามข้ อ ผูกพันในสัญญาให้ ครบถ้ วน
หรื อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ทันที รวมทังมีสิทธิ ริบเงินค่าตอบแทนการเช่าทีผู้เช่ าได้ ชําระ
มาแล้ วทังหมดและมีสิทธิ ทีจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เช่าอีกส่วนหนึงด้ วย
ในกรณีทีผู้ให้ เช่าใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เช่าพร้ อมบริ วารทังหมดต้ องออกจาก
ทีดิ นที เช่าและอาคาร รวมทั งขนย้ ายสิ งของสัมภาระของผู้เช่ าและบริ วารออกไปภายใน
กําหนด 60 วัน หากพ้ นกํ าหนดดังกล่ าว ผู้เช่ายังคงเพิกเฉย ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ คิดค่าปรั บจากผู้
เช่ าในอั ตรา 2 เท่ า ของอัต ราค่าเช่ าในขณะนันคํ านวณเป็ นรายวัน โดยผู้ เช่ าไม่ มี สิ ท ธิ
เรียกร้ องใดๆ จากผู้ให้ เช่า
ในกรณีทีผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อใดข้ อหนึงของสัญญานี และไม่ แก้ ไขหรื อไม่ ปฏิบัติตาม
สัญญาภายใน 60 วัน หลังจากทีผู้เช่ าแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ แก้ ไขการผิดสัญญา
หรื อไม่ป ฏิบัติตามสัญญาเช่ าว่านัน ผู้เช่ามี สิทธิ ทีจะฟ้องร้ องบังคับให้ ผ้ ูให้ เช่ าให้ จัดการ
แก้ ไขและ/หรื อปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันของสัญญาให้ ครบถ้ วน หรื อมี สิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
ทันที รวมทังมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าได้ อีกส่วนหนึงด้ วย
2) หากสิงปลูกสร้ างทีผู้เช่าได้ ก่อสร้ างบนทีดินทีเช่า ได้ รับความเสียหายทังหมด หรื อในส่ วน
ทีเป็ นสาระสํ าคัญจนผู้ เช่าไม่อาจใช้ ประโยชน์ ได้ ด้ วยเหตุสุดวิสั ยแล้ ว ผู้เช่ ามีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาได้ โดยเจ้ าของทีดินตกลงไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ
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การคืนทีดินทีเช่า

3) หากทีดินทีเช่าถูกราชการเวนคืน ให้ สญ
ั ญานีสินสุดลงโดยคูส่ ญ
ั ญาต่างไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายซึงกันและกัน และผลประโยชน์ หรื อค่าตอบแทนทีได้ รับจากหน่วยงานราชการ
เนืองจากการเวนคืนในส่วนของทีดินทีเช่าให้ ตกได้ แก่ เจ้ าของที ดิน ส่ วนผลประโยชน์ หรื อ
ค่าตอบแทนทีได้ รับจากหน่ว ยงานราชการเนืองจากการเวนคืนในส่วนของสิ งปลูกสร้ าง
บนทีดินทีเช่าให้ ตกเป็ นของผู้เช่า
: เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่ าตามสัญญานี หรื อเมื อครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่ าตาม
สัญญาเช่าฉบับใหม่ สํ าหรับ กรณี ทีมีการทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ หรื อกรณีสัญญาเช่าสินสุด
ลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจะดําเนินการส่งมอบทีดินทีเช่าคืนแก่เจ้ าของที ดินภายใน 60
วันนับจากวันทีสัญญาเช่าสินสุด และเจ้ าของทีดินมีสิทธิทีจะเลือก (1) ให้ ผ้ เู ช่ารื อถอนอาคาร
และสิ งปลูกสร้ างทังหมดที ได้ ก่อสร้ างในที ดินทีเช่า โดยผู้เช่ารับผิ ดชอบค่า ใช้ จ่ายในการรื อ
ถอนเอง หรื อ (2) ให้ กรรมสิทธิ ในอาคารและสิ งปลู กสร้ างดังกล่ าวตกเป็ นของเจ้ าของทีดิ น
โดยเจ้ า ของที ดินรั บผิ ดชอบค่าธรรมเนี ยม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับ
การโอนกรรมสิทธิ ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่า วทังหมด โดยเจ้ าของที ดินต้ องมีหนังสือ
แจ้ งความประสงค์แก่ผ้ เู ช่าภายใน 60 วัน

(3) ร่ างสัญญาตกลงกระทําการ
คูส่ ัญญา
:  บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ WHART ในฐานะ
ผู้รับสัญญา
 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญา
ระยะเวลา
: มีผลบังคับใช้ ต ังแต่วันโอนกรรมสิ ทธิ ทรัพ ย์ สินทีจะซือขาย และสินสุด เมือ WHART ได้ เลิ ก
กองทรัสต์
ข้ อตกลงเรื องการ :  ตลอด 3 ปี นับแต่วันที สัญญามี ผลบังคับ ใช้ WHA ตกลงรั ก ษาสั ด ส่ว นการถื อครอง
ถือครองหน่วย
หน่ ว ยทรัสต์ ของ WHART ไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ15 ของจํ านวนหน่ ว ยทรั สต์ ทังหมดของ
ทรัสต์
WHART กล่ าวคือ หน่ วยทรั สต์ที มีการออกและเสนอขายครั งแรก และหน่วยทรั ส ต์ ที มี
การออกและเสนอขายในการเพิมทุน ครั งนี ให้ อยู่ในความครอบครองของผู้ให้ สัญญา
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ให้ สญ
ั ญา
 ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรั สต์ WHA จะไม่ ขายหรื อโอนหน่วยทรัสต์ หรื อนํา
หน่วยทรัสต์ไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ จนทําให้ WHA ถือครองหน่วยทรั ส ต์ รวมกัน
ตํากว่าสัดส่วนทีกํ าหนดไว้ เว้ น แต่เมือมีการแจ้ งให้ ทรั สตีทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษร
หน้ าทีของ WHA :  ณ วันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน หากอาคารคลังสินค้ าใดของโครงการ WHA ชล
เกียวกับพืนที เช่า
หารพิจิตร และโครงการ WHA สระบุรี ทีไม่มีผ้ เู ช่า WHA ตกลงจะชํ าระค่าเช่าพืนที อาคาร
อาคารคลังสินค้ า
ทีไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว ในอัตราค่าเช่า 160 บาท/ ตร.ม./ เดือน และ 155 บาท/ ตร.ม./ เดือน
ของโครงการ
ตามลําดับ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน รวมถึ งชํ าระ
WHA ชลหาร
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพืนที ว่างดังกล่าว เสมือนหนึง WHA เป็ นผู้เช่ า นอกจากนี
พิจิตร และ
WHA ตกลงวางเงินประกันในจํานวนทีจะได้ ตกลงกับ WHART เพื อเป็ นการประกันการ
20

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

โครงการ WHA
สระบุรี



หน้ าทีของ WHA
เกียวกับพืนที เช่า
อาคารคลังสินค้ า
ของโครงการ
WHA วังน้ อย

: 



หน้ าทีของ WHA : 
เกียวกับพืนที เช่า
ส่วนหลังคาของ
โครงการ WHA
ชลหารพิจิตร และ

โครงการ WHA
วังน้ อย

ชําระค่าเช่ าพื นทีเช่าส่วนทีเหลื อของโครงการดังกล่า ว และ WHART จะคืนเงิ นประกั น
ดังกล่ าวให้ แก่ WHA โดยไม่มี ดอกเบี ยหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่ว ัน
สินสุดระยะเวลา 3 ปี หรื อวันที WHA สามารถจัดหาผู้เช่ าเข้ าทํา สัญญาเช่ าพืนทีตาม
เงือนไขได้
กรณี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ ามาเช่าอาคารทีไม่มีผ้ ูเช่ าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาเช่า
อย่ า งน้ อ ยเท่ ากับ ระยะเวลาเช่า ที เหลือ ของ WHA แต่อัตราค่าเช่าตํากว่าอัตราค่าเช่ า ที
กําหนดไว้ ข้างต้ น WHA จะชําระค่าเช่าส่วนทีขาด จนครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว
ณ วันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน หากพืนทีของอาคารคลังสินค้ าที ปั จ จุบัน WHA
ให้ เช่าแก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และบริ ษัท แอลเอฟ โลจิ สติกส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ได้ หมดอายุลง และ (1) ไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่ าดังกล่ าวออกไป หรื อ (2)
ยังไม่มีการทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ หรือ (3) มีการต่ออายุสัญญาหรื อมีการทําสัญญา
กับผู้เช่ารายใหม่แต่อายุของสัญญามีระยะเวลาน้ อยกว่า 1 ปี WHA ตกลงจะชํ าระค่าเช่า
สําหรั บพื นทีดังกล่ าว ในอัตราค่าเช่ าของผู้เช่ า 2 รายเดิม ดังกล่าว บวกร้ อยละ 10 เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่ าในระยะเวลา 1 ปี ดังกล่ าว รวมถึงชําระค่าใช้ จ่า ย
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพืนทีเช่า เสมือนหนึง WHA เป็ นผู้เช่า
กรณี WHA สามารถจัดหาผู้เช่ ามาเช่าอาคารทีไม่มีผ้ ูเช่ าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาเช่า
อย่ า งน้ อ ยเท่ ากับ ระยะเวลาเช่า ที เหลือ ของ WHA แต่อัตราค่าเช่าตํากว่าอัตราค่าเช่ า ที
กําหนดไว้ ข้างต้ น WHA จะชําระค่าเช่าส่วนทีขาด จนครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว
ณ วันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน หากพืนทีเช่าหลังคาในโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร และโครงการ WHA วังน้ อย ไม่ มีผ้ เู ช่ า WHA ตกลงจะชํ าระค่าเช่าหลังคาส่วนทีไม่
มีผ้ เู ช่าดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ในอัตรา
ค่าเช่า 3 บาท/ ตร.ม./ เดือน และอัตราค่าเช่าปรับเพิมขึนร้ อยละ 10 ทุก 5 ปี
กรณี WHA สามารถจัด หาผู้เ ช่ า มาเช่ า พื นที เช่ า หลั ง คาไม่ มี ผ้ ู เช่ า ดั ง กล่ า วได้ โดยมี
ระยะเวลาเช่าอย่างน้ อยเท่ากับระยะเวลาเช่าทีเหลื อของ 25 ปี นัน แต่อัตราค่าเช่าตํากว่า
อัต ราค่ า เช่ า ที กํ า หนดไว้ ข้ างต้ น WHA จะชํ า ระค่ า เช่ า ส่ ว นที ขาด จนครบกํ า หนด
ระยะเวลา 25 ปี ดังกล่าว

(4) ร่ างสัญญาแต่ งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สําหรับทรัพย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนในครังนี
คูส่ ัญญา
:  บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ WHART
 บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํ ากัด (WHAREM) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์
 บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) (WHA) ในฐานะผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
วัตถุประสงค์
: WHAREM ตกลงแต่งตัง WHA ทําหน้ าทีในการบริ หารและจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สินที
WHART ได้ เข้ า ลงทุ นเพิ มเติมในการเข้ า ทํา รายการครังนี เพือประโยชน์ ของทรัส ตีในนาม
กองทรัสต์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่าว
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ค่าจ้ างบริหาร
ทรัพย์ สิน

ค่าใช้ จ่ายในการ
ดูแลทรัพย์ สิน

การพิจารณาผล
การดําเนินงาน
ของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

: ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรัส ต์ (NAV) ตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรัส ต์ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) และ WHA สามารถเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ยมการ
ควบคุม งานปรั บปรุง อาคาร และการก่ อสร้ างพัฒนาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ไม่เกิน ร้ อยละ 2 ของ
มูล ค่ า ก่ อ สร้ าง กรณี WHAREM มอบหมายให้ WHA ควบคุม งานก่ อ สร้ างพั ฒ นา
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ใ หม่ เพิ มเติม และการปรั บ ปรุง ทรัพ ย์ สิ นอืนทีมิ ไ ด้ ม าจาก WHA และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับ WHA
:  WHART จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบํ ารุ งรั กษาทรั พย์ สิน
ทุกประเภท เว้ นแต่ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี WHA เป็ นผู้รับภาระ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายใน
การรั ก ษาความสะอาด การดูแ ลรั กษาสวนและภูมิทัศ น์ การรัก ษาความปลอดภัย ใน
โครงการ รวมทังการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร (เฉพาะกรณีทีไม่ มี
ผู้เช่า) ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
 ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะครอบคลุมค่าบริ การ ตามสัญญาบริ การฉบับ
ลงวัน ที 20 พฤศจิก ายน 2557 ระหว่า ง WHA กับ บริ ษั ทโปร บิ ส ซิเนส โซลูชัน จํ า กั ด
(“โปร บิ สซิเนส โซลูชัน”) สําหรั บบริ ก ารชันวางของ อุปกรณ์ และเครื องจัก รในการเก็ บ
และขนย้ ายสินค้ า รวมถึงระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ บริ หารคลังสิน ค้ าที ใช้ ใน WHA ชล
หารพิ จิตร ตลอดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว และระยะเวลาทีจะได้ มีการต่อสัญญา
รวมเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2567
 ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะรวมถึ งภาษี โรงเรื อนและที ดิน ภาษี บํารุงท้ องที
รวมตลอดถึ งภาษี ป้าย ภาษี อื นๆ หรื อค่า ธรรมเนี ยมใดๆ ที อาจเรี ยกเก็บโดยหน่ วยงาน
ราชการเนืองด้ วยหรื อที เกี ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินหลักที กองทรั สต์ ลงทุน
เพิ มเติม ไม่ ว่ าทรั พย์ สิ น ดัง กล่า วจะมี ข้ อสัญญากํ า หนดให้ ผ้ ูเช่ า รายย่ อย หรื อ ผู้ ให้ เช่ า
ทรัพย์ สินเป็ นผู้รับผิดชอบก็ตาม
: 1. ผู้จัด การกองทรั ส ต์จ ะพิ จ ารณาผลการดํา เนิ นงานของผู้บ ริ หารอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ในรอบ
ระยะเวลาทุกๆ 3 ปี ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2. ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี หาก
(ก) รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งานโดยเฉลี ยในช่ ว งระยะเวลาการพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบทีกําหนด ตํากว่า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการดําเนินงาน
ใน 1 ปี แรกนับตังแต่วนั ทีกองทรั สต์เข้ า ลงทุน หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณ
การรายได้ จ ากการดํ าเนิ นงานโดยเฉลี ยตามแผนการดําเนิ นงานประจําปี ทีได้ รับ
อนุมตั จิ ากกองทรัสต์ในแต่ละปี แล้ วแต่จํานวนใดจํานวนหนึงตาม (1) หรื อ (2) ทีสูง
กว่า และ
(ข) รายได้ จากโครงการโดยเฉลียในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตาม
รอบที กํ า หนด รวมกับระยะเวลา 1 ปี นับ จากวัน ทีครบกํ า หนดเวลาตามรอบที
กําหนด (ซึงเป็ นระยะเวลาสําหรับการแก้ ไขเหตุการณ์ ตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น) ยังคงตํา
กว่ า (1) ร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการดํ า เนิ น งานใน 1 ปี แรกนั บ ตั งแต่ว ัน ที
กองทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น หรื อ (2) ร้ อยละ 60 ของประมาณการรายได้ จ ากการ
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การขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

การสินสุดของ
สัญญา

ดําเนินงานโดยเฉลียตามแผนการดําเนินงานประจํ าปี ที ได้ รับอนุมัติจากกองทรัสต์
ในแต่ละปี แล้ วแต่จํานวนใดจํานวนหนึงตาม (1) หรื อ (2) ทีสูงกว่า
ผู้บริหารอสังหาริ ม ทรัพย์ จะแจ้ งให้ ทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ทราบเป็ นลายลักษณอักษร
ทัน ที ในกรณี ที อาจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ใ ดๆ ในการปฏิ บัติห น้ า ที ของผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ ข้อตกลงและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ซึงคู่สัญญาตกลงที
จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพือพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
สัญญาฉบับนีอาจถูกยกเลิกได้ โดยคูส่ ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหากเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ดังต่อไปนี
ทังนี ให้ ค่สู ัญญาทีเกี ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิ กสัญญาให้ แก่ ค่สู ัญญาฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
1. ทรั ส ตี (ตามมติ ทีประชุ มผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ) มี สิ ท ธิ บ อกเลิ กสัญญาได้ ในกรณีผ้ ูบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามทีกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา
2. ผู้จัดการกองทรัสต์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ถูก ศาลสังพิทั กษ์ ทรั พ ย์ เ ด็ด ขาด ล้ ม ละลาย หรื อ อยู่ ใ น
ขันตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี
(ข) มีก ารร้ องขอให้ ฟืนฟูกิ จการของผู้บ ริ ห ารอสั งหาริ มทรั พย์ ต่ อ ศาลหรื อ หน่ วยงาน
ราชการทีเกียวข้ องซึงส่ งผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ในการชําระหนีหรื อปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี
(ค) ผู้บริหารอสังหาริ ม ทรัพย์ เปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือ หุ้นในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญ
อันก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับการปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี
(ง) ผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ ไม่ ปฏิ บัติหน้ า ที ตามทีกํ า หนดในสัญญาฉบั บนีในส่ วนที
เกียวข้ องกับการเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทุจริต
(จ) ผลการดําเนินงานของผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่เป็ นไปตามที กํา หนด หรื อเรื อง
การขาดคุณสมบัติ
(ฉ) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการอันเป็ นการผิดสัญญา
3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก) ผู้จั ดการกองทรั ส ต์ถู กศาลสั งพิ ทัก ษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด หรื อ ถูก ศาลสังให้ ล้ มละลาย
หรื ออยู่ในขันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืนฟูกิจการของผู้จัดการกองทรั สต์ ต่อศาลหรื อหน่ วยงานราชการที
เกียวข้ อง
(ค) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่บริ หารจัดการกองทรั สต์ ตามทีกํ าหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์
แบบแสดงรายการข้ อ มูล หรื อหนังสื อชีชวนอันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายอย่ า ง
ร้ ายแรงต่ อ กองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คัญ จนอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4. คูส่ ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีสิทธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก) มีการเลิกกองทรัสต์
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(ข) ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ถูกทําลายทังหมดหรื อได้ รับความเสียหายอย่างมี นัยสํ าคัญ
และกองทรัสต์ไม่ประสงค์ ทีจะจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์ สินของกองทรั สต์ ดงั กล่าว
อีกต่อไป
(ค) เมือมีการเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญานี
(ง) คู่สั ญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิบั ติห น้ า ทีตามที ระบุไว้ ในสัญญา และ
ก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นัย สํ าคัญ ต่อ กองทรั สต์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ และคูส่ ัญญาดังกล่าวไม่ดาํ เนิ นการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่ าวภายใน
90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อักษร
อนึง ข้ อสัญญานีไม่ใช้ บงั คับกับกรณีการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 1 (ง) ข้ างต้ น
(จ) ผู้จดั การกองทรั สต์ได้ ดําเนินการขายทรัพย์ สินของกองทรั สต์ ทังหมดแก่ผ้ ูเช่ าเพียง
รายเดียวในคราวเดียว
ทังนี กรณี WHAREM ไม่ได้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่ ว่าจากสาเหตุใด WHA ยังคงมีสิทธิ และ
หน้ าทีในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ่ ไปตามสัญญา และทรั สตีมีสิทธิ ทีจะแต่งตังบุคคล
อืนเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์แ ทน โดยทรั สตีจะมีสิทธิ และหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์จนกว่า
จะแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน และแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
มูลค่าทรัพย์สินที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมจะไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ค่าธรรมเนี ยมการ
จดทะเบี ยน และภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ ตลอดจนค่ าธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่ า ยอื นๆ ที เกี ยวข้ อง) ซึงพิ จ ารณาจากอั ต รา
ผลตอบแทนการเช่าของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวและราคาประเมิ นทีได้ รับจากรายงานประเมิ นค่าทรั พย์ สิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย ได้ แ ก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) และ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคา จํา กัด (“BKKPA”) ซึงได้ ทําการประเมินราคาทรัพย์ สิ น
ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ทังนี มูลค่าการลงทุนในทรั พย์ สินเพิ มเติมดังกล่า วสูงกว่าราคาประเมิ น
ตําสุดของผู้ประเมินอิสระทัง 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.62 แต่ไม่ เกิ นร้ อยละ 10.00 ของราคาประเมิน ตําสุดของผู้ประเมิน
อิสระทัง 2 ราย
ตารางที 2 เปรียบเทียบมูลค่ าที WHART จะเข้ าลงทุนกับมูลค่ าราคาประเมินตําสุด
ราคาประเมินด้ วยวิธีพจิ ารณารายได้
ราคา
ทรั พย์ สิน
มูลค่ าที WHART
แบบคิดลดกระแสเงินสด*
ประเมิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
จะเข้ าลงทุน
ตําสุด
GRAND
BKKPA
1. โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
2,298.00
2,357.10
2,298.00
4,650.00
2. โครงการ WHA วังน้ อย
1,190.00
1,184.00
1,184.00
(สูงกว่าราคาประเมินตําสุด
3. โครงการ WHA สระบุรี
803.00
799.00
799.00
ร้ อยละ 8.62)
รวม
4,291.00
4,340.10
4,281.00
หมายเหตุ * ราคาประเมินดังกล่าวเป็ นมูลค่าทรัพย์ สิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2558 ซึงคาดว่าเป็ นวันที WHART จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน
เพิมเติม
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WHART จะชําระเงินค่าทรัพย์ สินให้ แก่ WHA ทังจํานวนในวันที WHA จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ และสิ ทธิ การเช่ าใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมให้ แก่ WHART ซึง WHART จะเข้ าทํารายการภายหลังจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์อนุมัติ
การเข้ าทํารายการในครังนี และเงือนไขทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติมบรรลุผลสําเร็ จ เช่น WHART ได้ รับ
อนุมตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาํ เนินการเพิมทุน และ WHA ดําเนินการให้ ทรัพย์สินพร้ อมสําหรับการลงทุน เป็ นต้ น
สําหรับแหล่งเงินทุนของ WHART ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังนี มาจากแหล่งเงินทุนดังนี
1) เงิ น จากการเพิ มทุ น ของ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ มเติ ม จํ า นวนประมาณไม่ เกิ น
368,000,000 หน่วย โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในครังนีจะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการ
จัดจํา หน่าย และผู้จัดจํ าหน่ าย สํ าหรับ ราคาหน่วยทรั ส ต์ทีจะเสนอขายในครังนีจะกํ าหนดโดยอ้ างอิ งจากราคา
ประเมิ น ของทรั พ ย์ สิ น ที จัด ทํ า โดยผู้ประเมิ น มูล ค่ าทรั พย์ สิ นอิ ส ระที ได้ รับความเห็น ชอบจากสํ านั ก งาน ก.ล.ต.
ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที มีการเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ (2) อัต ราผลตอบแทนในระดับที เหมาะสมที นัก ลงทุ นจะได้ รับ (3) ศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ ข อง
ทรั พ ย์ สิ น (4) อัต ราดอกเบี ยทั งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัต ราผลตอบแทนที จะได้ จ ากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืนๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้ องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้จัดการการจัด จําหน่าย และผู้ จัดจํ าหน่ายหน่ วยทรัสต์ ของ WHART
อาจเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงราคาหน่วยทรั สต์ขันตําทีจะออกและเสนอขายจะไม่ตํากว่าหน่วยละ 9
บาท (ทังนี ให้ ถือเอาข้ อมูลทีปรากฏในหนังสื อชีชวนเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ มเติม เป็ นจํ านวนเงิ นทุน จํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจะเพิม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขายเพิมเติมในครังนี)
ทังนีการเสนอขายและจัด สรรหน่ วยทรัส ต์เพิมเติม ของ WHART จะอยู่ภ ายใต้ เงื อนไข (1) ทรั สตี ให้ ความเห็ น
เกียวกับลักษณะของธุ รกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญานี และกฎหมายทีเกียวข้ อง และ (2) WHART ได้ รับ
อนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาํ เนินการเพิมทุน และดําเนินการอืนใดที เกียวข้ อง
ซึงรวมถึงรายการทีเกียวโยงกันของ WHART ซึงกรณีเงื อนไขข้ า งต้ นบรรลุผลสํ าเร็ จ WHART คาดว่าจะเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ประมาณไตรมาส 4 ปี 2558
2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 1,400.00 ล้ านบาท
3) เงินค่ามัดจําค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม จํานวนไม่เกิน 40.00 ล้ านบาท
1.1.3 ข้ อมูลสินทรั พย์
ข้ อมูลสินทรัพย์ ที WHART จะเข้ าลงทุนในการเข้ าทํารายการครังนี มีรายละเอียดดังนี
ก)

โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร
ทีตังสินทรัพย์ : ติดถนนเลียบคลองส่งนําชลหารพิจิตร ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : 1) กรรมสิทธิ ในทีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที 110571) เนือทีตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา
สินทรัพย์
2) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสิ นค้ าและสํานักงานโครงการ WHA ชลหารพิจิตร ขนาดพืนที เช่ า
อาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืนทีเช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20
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ตารางเมตร รายละเอียดดังนี
อาคาร
A1
A2/1
A3/1
B1/2
B2
D2

ผู้เช่ าปั จจุบัน

พืนทีเช่ า
สัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
13,026.65 1 ธ.ค.57 – 30 พ.ย. 62
6,250.90 1 ธ.ค. 57 – 30 พ.ย. 62
6,303.00 1 มี.ค. 58 – 28 ก.พ. 70
1,944.00 1 มี.ค. 58 – 31 ต.ค. 60
7,352.00 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60
4,990.00 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
บริษัท ฮิตาชิทรานสปอร์ ตซิสเต็มประเทศไทย
C
9,880.00 1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 60
จํากัด
D1 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
4,990.00 1 เม.ย. 57 – 31 มี.ค. 60
7,366.00 1 มี.ค. 57– 28 ก.พ. 60
E1 บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
2,460.00 1 มี.ค. 57– 28 ก.พ. 60
E2 บริษัท ไทยพีเจ้ น จํากัด
บริษัท ไททัน - วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์
6,848.00 1 ก.ค. 57– 30 มิ.ย. 60
F
จํากัด
A2/2 อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู้เช่า
4,120.00
-*
2,604.00
A3/2 อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู้เช่า
-*
2,611.00
B1/1 อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู้เช่า
-*
รวม
80,745.55
หมายเหตุ * ปั จจุบนั พืนทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และพื นทีเช่ าหลังคาโครงการ WHA ชลหาร
พิจิตร ยังมีผ้ เู ช่ าไม่ครบเต็ มจํ านวนพื นที ทังนี WHA ตกลงจะชําระค่าเช่ าให้ แก่ WHART
สําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับพืนทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน
และ 25 ปี สํ าหรับ พืนที เช่ าหลังคา หรื อจนกว่าจะมี ผ้ เู ช่ าในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว ทั งนี
เงื อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทํ า การที WHART จะเข้ าทํ ากั บ WHA ต่ อ ไป
(รายละเอียดปรากฎในข้ อ 1.1.2 (3) ร่างสัญญาตกลงกระทําการ)

สถานะของ
สินทรัพย์

3) กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมื อ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร
:  ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พืนทีจัดวางสิ นค้ า พื นทีสํ านักงาน และพืนทีรั บส่ง
สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 1
ปี
 ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนนเลียบคลองส่ งนําชลหารพิจิตร* ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ กว้ างประมาณ 20.00 เมตร สิทธิ การใช้ ทางเป็ นสาธารณประโยชน์
 โครงการ WHA ชลหารพิจิตร ปั จจุบันมีผ้ เู ช่ าเข้ าใช้ ประโยชน์ อาคารคลังสิ นค้ าแล้ ว ร้ อยละ
88.44
หมายเหตุ * ถนนดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดูแ ลรักษาและตรวจสอบโดยกรมชลประทาน ซึง WHA อยู่
ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตการใช้ งานอย่างเป็ นทางการจากกรมชลประทาน

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง

: ตังอยู่ในพืนที “สีม่วง” ซึงถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ ทีดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้ า”
ปั จจุบนั บริ เวณทีตังทรั พย์ สินยังไม่มีโ ครงการพัฒนาของรั ฐที คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินบริเวณนี
26

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน

: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
: ทีดินติดจํานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รูปภาพที 1 อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA ชลหารพิจติ ร

ข)

โครงการ WHA วังน้ อย
ทีตังสินทรัพย์ : ตังอยู่เลขที 245, 245/1, 264/2-8 หมู่ที 4 ถนนพหลโยธิ น (ทล.1) ก.ม.61 ตําบลไทรน้ อย อําเภอ
วังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
: 1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที ดิ น รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที 28892 28895 (บางส่ ว น) และ 28896(
สินทรัพย์
บางส่วน)) ตามสัญญาเช่าทีดินลงวันที 5 ตุลาคม 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
เช่ าที ดิน ลงวันที 28 ธั น วาคม 2554 เนื อที ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ถึง 30 เมษายน 2585 (ระยะเวลาสัญญาเช่ าที ดินคงเหลื อนับจาก
วันที WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2558) เท่า กับ 26 ปี 151 วัน) โดยที ดิน
มีลัก ษณะไม่ ติดกั นและมี คลองชลประทานคันระหว่างแปลงที ดิน ซึงปั จ จุบัน ได้ มีการทํ า
ถนนและสะพานเชือมระหว่างทีดินแล้ ว
2) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสิ นค้ าและสํานักงานโครงการ WHA วังน้ อย ขนาดพื นทีเช่าอาคาร
รวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื นที เช่า หลังคารวมประมาณ 26,472.05 ตาราง
เมตร รายละเอียดดังนี
อาคาร
A
A1

ผู้เช่ าปั จจุบัน
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์ เวิร์ดดิง

พืนทีเช่ า
สัญญาเช่ า
(ตร.ม.)
15,364.00 1 ก.พ. 56 – 31 ม.ค. 59
3,812.00 1 มี.ค. 57 – 28 ก.พ.60
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(ประเทศไทย) จํากัด
A2 บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์ เวิร์ดดิง
2,830.00 1 มี.ค. 57 – 28 ก.พ.60
(ประเทศไทย) จํากัด
B
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
3,908.00 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 61
จํากัด
B
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
1,818.00 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 61
จํากัด
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
C
6,520.00 1 ธ.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58
บริ
ษ
ท
ั
ไทยเบฟเวอเรจ
โลจิ
ส
ติ
ก
จํ
า
กั
ด
D
20,410.00 1 ก.พ. 58 – 31 ธ.ค. 58
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
E
6,520.00 1 ธ.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58
รวม
61,182.00
หมายเหตุ - ปั จจุบัน พืนทีเช่าหลังคาโครงการ WHA วังน้ อยยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืนที ทังนี WHA
ตกลงจะชําระค่าเช่ าให้ แก่ WHART สําหรับพืนทีที ยังไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อ
จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป (รายละเอี ยดปรากฎในข้ อ 1.1.2 (3) ร่ างสัญญาตกลง
กระทําการ)
- ณ วันที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หากพืนทีของอาคารคลังสิน ค้ าทีบริ ษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ โลจิสติก จํากัด และบริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้เช่าอยู่
ในปั จจุบ ันได้ หมดอายุลง และ (1) ไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวออกไป หรือ (2) ยัง
ไม่มีการทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ หรือ (3) มีการต่ออายุสญ
ั ญาหรือมีการทําสัญญากับผู้
เช่ารายใหม่ แ ต่อ ายุ ข องสัญญามี ร ะยะเวลาน้ อ ยกว่า 1 ปี WHA ตกลงจะชําระค่าเช่ า
สําหรับพืนทีอาคารคลังสินค้ าดังกล่าวทียังไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีผ้ ู
เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี เงือนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART
จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป (รายละเอียดปรากฎในข้ อ 1.1.2 (3) ร่างสัญญาตกลงกระทําการ)
- ตามสัญญาเช่าทีดินระหว่าง WHA กับเจ้ าของทีดิน เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่า
จะดําเนินการส่งมอบทีดินทีเช่าคืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนันภายใน 60 วัน
นับจากวันสินสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิทีจะเลือก (ก) ให้ ผ้เู ช่ารือถอน
อาคารและสิ งปลูก สร้ างทังหมดที ผู้ เช่ าได้ ก่ อ สร้ า งในที ดิ น ที เช่ า โดยผู้เ ช่ าต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรือถอนดังกล่าวเองทังสิน หรือ (ข) ให้ กรรมสิทธิ ในอาคารและ
สิงปลูกสร้ างดังกล่าวตกเป็ นของผู้ให้ เช่า โดยผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่ าธรรมเนียม
ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับ การโอนกรรมสิท ธิ ในอาคารและสิงปลูก
สร้ างดังกล่าวทังหมด

สถานะของ
สินทรัพย์

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที

3) กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื นๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมื อ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอืนที เกี ยวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA วังน้ อย
:  ภายในอาคารคลังสินค้ าประกอบด้ วย พืนทีจัดวางสิ นค้ า พื นทีสํ านักงาน และพืนทีรั บส่ง
สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 1
– 2 ปี
 ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน ได้ แก่ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เป็ นถนนสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรเป็ น
ถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก ขนาด 10 ช่องจราจร กว้ างประมาณ 40 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ
80 เมตร
 โครงการ WHA วังน้ อย ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเข้ าใช้ ประโยชน์อาคารคลังสินค้ าแล้ ว ร้ อยละ 100.00
: สถานทีตังทรั พย์ สินดังกล่ าวอยู่นอกเขตแผนผัง กําหนดการใช้ ประโยชน์ ทีดินตามผั งเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และปั จจุบนั มีโครงการพัฒนาของรัฐ ทีคาดว่า จะส่งผลกระทบต่อการ
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เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ

ภาระผูกพัน

ใช้ ป ระโยชน์ ของที ดินบริ เวณนี คือ โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษหมายเลข 6 ซึงปั จ จุบัน
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดเขตทีจะเวนคืนทีดิน
:  ทีดินเป็ นกรรมสิ ทธิ ของนางเสริ มศรี ทานสัม ฤทธิ โดยมี นางสุขาวดี กาญจนวัฒน์ นายสื บ
พงศ์ ทานสัมฤทธิ และนายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ ในฐานะผู้อนุบาล
 สิงปลูกสร้ างเป็ นกรรมสิทธิ ของบริษัทดับบลิวเอชเอคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
:  ติดสัญญาเช่ามีกําหนด 30 ปี (สินสุด ณ วันที 30 เมษายน 2585) โดยบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้เช่าจากนางเสริมศรี ทานสัมฤทธิ (ผู้ให้ เช่า)
 แบ่ งเช่าช่วงมี กําหนด 25 ปี 1 เดือ น (สินสุด ณ วันที 6 สิ งหาคม 2581) ระหว่างบริ ษั ท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (ผู้ให้ เช่าช่วง) กับบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์ รูฟ 17 จํากัด (ผู้เช่าช่วง) สําหรับพืนทีเช่าหลังคาตามสัญญาเช่า 9,121.00 ตร.ม.
รูปภาพที 2 อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA วังน้ อย

ค)

โครงการ WHA สระบุรี
ทีตังสินทรัพย์
: ตังอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตําบลหนองปลาหมอ อํ าเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด
: 1) กรรมสิทธิ ในทีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที 50692 และ 50693) เนือที ตามโฉนด 34 ไร่ 3
สินทรัพย์
งาน 12 ตารางวา
2) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA สระบุรี ขนาดพืนทีเช่ าอาคาร
รวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี
อาคาร
A

ผู้เช่ าปั จจุบัน

พืนทีเช่ า
(ตร.ม.)
15,879.00

สัญญาเช่ า

บริษัท ฮิตาชิทรานสปอร์ ตซิสเต็ม
21 ต.ค. 56 – 20 ต.ค. 59
ประเทศไทย จํากัด
B
อยู่ระหว่างขันตอนการหาผู้เช่า
8,552.00
-*
อยู
่
ร
ะหว่
า
งขั
นตอนการหาผู
้
เ
ช่
า
8,555.00
C
-*
รวม
32,986.00
หมายเหตุ -* ปั จจุบนั พืนทีอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน โครงการ WHA สระบุรี ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบ
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เต็มจํานวนพืนที ทังนี WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าให้ แก่ WHART สําหรับ พืนทีทียังไม่มีผ้ ู
เช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อ จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดัง กล่าว ทังนี เงือนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป (รายละเอียดปรากฎใน
ข้ อ 1.1.2 (3) ร่างสัญญาตกลงกระทําการ)

สถานะของ
สินทรัพย์

:

ข้ อกําหนด/
กฎหมายที
เกียวข้ อง
กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน

:

:
:

3) กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมื อ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA สระบุรี
 ภายในอาคารคลังสิ นค้ าประกอบด้ วย พืนที จัดวางสิ นค้ า พื นทีสํ านักงาน และพืนที รั บส่ ง
สินค้ า พร้ อมงานระบบประกอบอาคารและสาธารณูปโภคโครงการ อายุอาคารประมาณ 1 ปี
 ถนนผ่ านหน้ าทรัพ ย์ สิน ได้ แ ก่ ถนนภายในเขตประกอบการอุ ตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
(ซอย S4) เป็ นถนนทีอยู่ภายใต้ การจัดสรรที ดิน ผิวจราจรเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 4
ช่องจราจรไป-กลับ กว้ า งประมาณ 12.00 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 20.00 – 40.00
เมตร
 โครงการ WHA สระบุรี ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าเข้ าใช้ ประโยชน์ อาคารคลังสินค้ าแล้ ว ร้ อยละ 48.14
สถานทีตังทรั พย์ สินดังกล่ าวอยู่นอกเขตแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ ทีดินตามผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุ รี ปั จจุบันบริ เวณที ตังทรั พ ย์ สิน ยังไม่มีโ ครงการพัฒนาของรั ฐที คาดว่า จะส่ งผล
กระทบต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินบริเวณนี
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ทีดินติดจํานองเป็ นหลักประกันกับธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)

รูปภาพที 3 อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA สระบุรี
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1.2

ความสมเหตุ สมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในครังนี เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของ WHART ทีมุ่งเน้ นการลงทุน ในทรัพย์ สินประเภท
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน ทีมีความพร้ อมในการก่อให้ เกิ ดรายได้ และเป็ นทรั พย์ สินทีมี ศกั ยภาพ
ในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรั สต์ เนืองจากทรัพย์ สินที จะลงทุนดังกล่ าวมีอัตราการเช่าพืนที อาคาร
(Occupancy Rate) ปั จจุบันเฉลียรวมทัง 3 โครงการ ที ร้ อยละ 84.88 (ไม่รวมพื นทีเช่าหลังคา) ในขณะที WHA ตกลงว่า ณ
วันที WHART เข้ าลงทุน หากพืนทีเช่าส่วนทีเหลือของโครงการ WHA ชลหารพิจิตร และโครงการ WHA สระบุรี ยังไม่มีผ้ ูเช่ า
WHA จะชําระค่าเช่าพืนทีสําหรั บส่วนที เหลือดังกล่าวให้ แก่ WHART เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึงจะทําให้ WHART มีรายได้ ค่าเช่ า
และค่าบริ การเพิมขึนทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน นอกจากนี เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบด้ านสถานที ตังของทรั พย์ สิน ซึงตังอยู่ใ น
บริ เวณเขตจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ งที สําคัญของประเทศ จะเอื อให้ ทรั พย์ สินดังกล่ าวเป็ นที
ต้ องการของตลาด ทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากทรั พย์ สินดังกล่ าวต่อเนืองไปในอนาคต ส่งผล
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรั สต์ ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ ตอบแทนจากผล
การดํ าเนิ นงานที เติบโตขึนของ WHART ในอนาคต อันเกิด จากการเข้ าลงทุน ในทรัพ ย์ สิ น เพิ มเติมของ WHART ในครั งนี
นอกจากนี การที WHART มีขนาดสินทรัพย์ และรายได้ เพิ มขึนภายหลังการเข้ าลงทุน อาจเป็ นแนวทางหนึงในการเพิมความ
น่าสนใจของ WHART ให้ แก่นกั ลงทุนโดยทัวไป
1.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1) เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้
ทรั พย์ สินที WHART ประสงค์ จะเข้ าลงทุนในครังนี เป็ นทรัพย์ สิน ทีมีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART ทันที
ภายหลังการเข้ าลงทุน เนื องจากทรั พย์ สินทีจะลงทุน ดังกล่าวปั จจุบันมีอัตราการเช่ าพื นทีอาคาร (Occupancy Rate)
เฉลียรวมทัง 3 โครงการร้ อยละ 84.88 (ไม่รวมพื นทีเช่าหลังคา) และสํ าหรั บอาคารคลังสินค้ า และพืนทีเช่าหลังคา
อาคารคลังสินค้ า (สําหรับติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์) ทียังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่า
เสมือนเป็ นผู้เช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี ตามลํ าดับ นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ซึงเป็ นไปตาม
เงือนไขทีกําหนดไว้ ในร่ างสัญญาตกลงกระทําการ รายละเอียดตามที ปรากฏในส่ วนที 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี)
นอกจากนี โครงการดังกล่ าวยังมี ศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ WHART อย่ างต่อ เนื องไปในอนาคต เนืองจากข้ อ
ได้ เปรี ยบของทรัพย์สินและปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น
 เป็ นอาคารคลัง สิ น ค้ า ที มี ที ตังอยู่ใ นเขตจั ง หวัด สมุทรปราการ อยุ ธ ยา และสระบุรี อั น เป็ นจัง หวัด ที มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมตังอยู่เป็ นจํานวนมาก และอยู่ไ ม่ ไกลจากกรุงเทพฯ สนามบิ นดอนเมือ ง สนามบิ น สุวรรณภูมิ และ
ท่าเรือนําลึกแหลมฉบัง ซึงเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งทีสํ าคัญแห่งหนึ งของประเทศ โดย
ข้ อมูลตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าโดยทัวไป ซึงปรากฏในแบบ 56-REIT ปี 2557 ของ WHART ระบุว่า ในปี 2557 อัตรา
การเช่าพืนที (Occupancy Rate) คลังสินค้ าในจังหวัดสมุทรปราการ อยุธยา และสระบุรี ซึงเป็ นทีตังของทรัพย์ สิน
ที WHART จะเข้ าลงทุนในครั งนี อยู่ในระดับร้ อยละ 85.7 ร้ อยละ 84.9 และร้ อ ยละ 100.0 ตามลําดับ ขณะทีอุป
สงค์ความต้ องการใช้ พืนทีคลังสินค้ าในอนาคตมีแนวโน้ มเพิมขึ น ตามการขยายตัวของการลงทุนและการฟื นตัว
ของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที คาดการณ์ ว่า ในปี 2558 จะมี
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การขยายตัว เพิ มขึ นเป็ นร้ อยละ 3.9 จากร้ อยละ 0.7 ในปี 2557 รวมทั งปั จจัย สนับสนุน จากการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และแผนระบบโลจิส ติกส์เพือลดต้ นทุนของระบบขนส่งของผู้ประกอบการแต่ละราย
 อาคารคลังสินค้ าอยู่ในสภาพดี โดยมีอายุอาคารประมาณ 1 – 2 ปี รวมทัง ภายในโครงการมี ความพร้ อมด้ านระบบ
สาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวก ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบระบายนํา ระบบ
ป้องกันไฟไหม้ และดับเพลิง ระบบระบายอากาศ เส้ น ทางคมนาคมเพือใช้ ในการเข้ าออกทรัพย์ สิน นอกจากนี
บริ เวณโดยรอบทีตังทรัพย์สินพบว่า เป็ นทีตังของชุมชนและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตลาด โรงพยาบาล
โรงไฟฟ้า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยช่าง) ทางด่วน เป็ นต้ น
ดังนัน ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินของ WHA ในครังนี จะส่งผลให้ WHART จะมีรายได้ จากค่าเช่ าและค่าบริ ก าร
เพิมขึน ซึงเพิมโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ WHART ในรูป
ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึนของ WHART ในอนาคต (กรณีทรั พย์ สินดังกล่าวมีอัตราการ
เช่าพืนที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ )
2)

เพิมขนาดสินทรัพย์และรายได้ ของ WHART เพือสร้ างความน่าสนใจของ WHART ต่อนักลงทุน
ภายหลังการเข้ าลงทุน WHART จะมี สินทรั พย์ และรายได้ เพิมขึ น โดยมี สินทรัพย์ เพิมขึ นจาก 4,664.78 ล้ า นบาท
(อ้ างอิ งข้ อมูลงบการเงิน งวด 3 เดือน สินสุดวัน ที 31 มีนาคม 2558) เป็ นประมาณ 9,618.52 ล้ านบาท และมี รายได้
เพิมขึ นประมาณ 356.64 ล้ านบาทต่อปี (ประมาณการรายได้ สําหรั บรอบปี ตังแต่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน
2559) ตามประมาณการของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระที ปรากฎตามข้ อมูลในส่ วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี
จากสิ นทรั พ ย์ เดิ มที มี รายได้ ค่า เช่ า และค่า บริ ก ารประมาณปี ละ 325.92 ล้ านบาท อ้ า งอิ งจากประมาณการงบกํ าไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปี ตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2558 ที
ปรากฏในสรุปข้ อสนเทศของ WHART เมือวันที 17 ธันวาคม 2557 ซึงการเพิมขึนของสินทรัพย์ และรายได้ ของ WHART
จากการเข้ าลงทุนในครั งนี อาจมี ส่ว นช่ วยเพิ มความเชื อมันและความน่ า สนใจในการลงทุน ต่อนั ก ลงทุน ซึงความ
ต้ องการหน่วยทรัสต์ของ WHART ทีเพิมขึนนัน เป็ นปั จจัยหนึงทีอาจช่ วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซือขาย
หน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต

3)

เพิมสัดส่วนการลงทุนในพืนทีให้ เช่าในทรัพย์สินประเภท Freehold
ด้ ว ยเหตุที การเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติม ครั งนี เป็ นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะได้ ม าซึ งกรรมสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น
(Freehold)
จํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ WHA ชลหารพิจิตร และโครงการ WHA สระบุรี ซึงมีพืนทีเช่ารวมกัน 113,731.55
ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.02 ของพืนทีเช่าทังหมดของทรั พย์ สินที WHART ประสงค์ จะลงทุนเพิมเติมในครังนี
และเป็ นการลงทุน ในทรัพย์ สินทีจะได้ มาซึงสิทธิ การเช่าในทรัพย์ สิน (Leasehold) จํานวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการ
WHA วัง น้ อย มี พื นที เช่ า 61,182.00 ตารางเมตร หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.98 ของพื นที เช่ า ทังหมดของทรั พ ย์ สิ น ที
WHART ประสงค์ จะลงทุนเพิมเติมในครังนี ส่งผลให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ WHART จะมีสัดส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์ สินประเภท Freehold เพิมมากขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 61.01 ขณะทีมี การลงทุนในทรัพย์ สินประเภท Leasehold ร้ อย
ละ 38.99 จากทรัพย์ สินในปั จจุบนั ทีมีสดั ส่วน Freehold ร้ อยละ 56.81 และ Leasehold ร้ อยละ 43.19
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ตารางที 3 สัดส่ วนการลงทุนในทรัพย์ สินประเภท Freehold และ Leasehold ภายหลังการทํารายการ
ประเภททรั พย์ สินใน
ส่ วนของพืนที
คลังสินค้ า
ทรัพย์ สนิ ประเภท
Freehold
ทรัพย์ สนิ ประเภท
Leasehold
รวม

การลงทุนใน
ทรั พย์ สินครั งแรก
ตร.ม.

ร้ อยละ

การลงทุนในทรั พย์ สิน
เพิมเติม ซึงจะขออนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ตร.ม.
ร้ อยละ

ภายหลังการเข้ าทํารายการ
ตร.ม.

ร้ อยละ

94,927.97

56.81

113,731.55

65.02

208,659.52

61.01

72,179.48

43.19

61,182.00

34.98

133,361.48

38.99

167,107.45

100.00

174,913.55

100.00

342,021.00

100.00

4)

เป็ นการเพิมความหลากหลายของทรัพย์ สินที WHART เข้ าลงทุนในด้ านทําเลทีตัง
ปั จจุบนั ทรัพย์สินที WHART ได้ เข้ าลงทุนในการลงทุนครังแรก อันได้ แก่ โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 1 และ Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม.18) และโครงการ WHA
Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม. 23) ล้ วนมีทีตังบริ เวณด้ านตะวันออกของกรุ งเทพฯ ทังนี การเข้ า
ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ นเพิ มเติม ในครั งนี ซึงมีท รั พย์ สิน 2 โครงการ ตังอยู่ที จัง หวัด สระบุรี และจัง หวัด อยุธยา จะช่ วยให้
ทรั พ ย์ สิ น ที WHART เข้ า ลงทุ น มี ค วามหลากหลายด้ า นทํ า เลที ตังมากขึ น ซึ งเป็ นแนวทางหนึ งที ช่ ว ยเพิ มความ
หลากหลายด้ านแหล่งทีมาของรายได้ ของ WHART จากผู้เช่าซึงเป็ นผู้ประกอบการบริ เวณด้ านเหนือของกรุ งเทพฯ และ
อาจช่วยลดผลกระทบกรณีอปุ สงค์คลังสินค้ าให้ เช่าบริ เวณด้ านตะวันออกของกรุงเทพฯ มี การลดลงอย่ างมีนัยสําคัญไม่
ว่าจะเกิดขึนจากปั จจัยใดก็ตาม

5)

ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยเดิมในปี แรกภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมในครั งนีจะไม่
ด้ อยลงกว่าเดิม
จากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับปี ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2558 (วันทีคาดว่ากองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน) ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2559 ทีจัดเตรี ยมโดย WHAREM โดยผ่ านการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีคือ
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คเู ปอร์ ส เอบี เอเอส จํากัด พบว่าภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สิ นเพิมเติมครังนี ผู้ถือ
หน่ วยเดิมจะได้ รับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยในปี แรกทีร้ อยละ 7.8 ซึงจะไม่ ด้อยไปกว่ากรณีทีไม่ได้ เข้ าลงทุน
เพิมเติมในครังนี โดยมีรายละเอียดของประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรดังนี

ตารางที 4 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่ งกําไร
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อสังหาริมทรัพย์ ทมีี
อสังหาริมทรัพย์ หลัง
1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559
อยู่เดิม
การลงทุนเพิม
รายได้
331.19
690.75
ค่าใช้ จ่าย*
58.05
115.92
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
61.98
115.86
กําไรสุทธิทสามารถนํ
ี
ามาปั นส่ วนแบ่ งกําไร
211.16
458.97
บวกกลับ: ปรับปรุงรายการทีไม่ใช่เงินสด
23.43
55.66
บวกกลับ: ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืน
7.99
16.83
เงินสดสุทธิทสามารถนํ
ี
ามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุน
242.58
531.46
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน**
240.88
526.25
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
การปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการคืนส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยในปี แรก (ร้ อยละ)****

อสังหาริมทรัพย์ ทมีี
อยู่เดิม
310.79
0.78
7.8

อสังหาริมทรัพย์ หลัง
การลงทุนเพิม
677.90***
0.78
7.8

หมายเหตุ * ค่าใช้ จ่าย ประกอบด้ วยค่าเช่าทีดิน ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าใช้ จ่ายใน
การบริหารกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ตดั จ่าย
** ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนทีอัตราร้ อยละ 99.30 สําหรับอสังหาริมทรัพย์ทีมี อ ยู่เดิ มและ
ร้ อยละ 99.02 สําหรับอสังหาริมทรัพย์หลังการลงทุนเพิม โดยอัตราดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงเงินสํารองเพือใช้ เป็ นรายจ่าย
ฝ่ ายทุนของกองทรัสต์
*** จํานวนหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื อใช้ ในการคํานวณเท่ านัน จํานวนหน่วยทรัสต์ ที กองทรัสต์ จ ะลงทุ น
สุดท้ าย อาจมากกว่า น้ อยกว่า หรือเท่ากับ ทีประมาณการนีไว้ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ ทีใช้ เป็ นตัวเลขอ้ างอิ งนี คํานวณมา
จากราคาทรัพย์สนิ ทีลงทุนที 4,650 ล้ านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที 10 บาทต่อหน่วย
**** อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยในปี แรกประมาณการจากการปั น ส่วนแบ่ งกํ าไรและการคืน ส่วนทุน ต่อ หน่วยต่ อ มูลค่า
หน่วยทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหน่วย

ทังนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทบทวนประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่ งกํ าไรข้ างต้ นแล้ ว ไม่พบเหตุ
ให้ เชือว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อีกทังประมาณการดังกล่าวสอดคล้ องกับประมาณการที จัดทํ าโดยทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ
6)

เป็ นการลงทุนทีสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ WHART
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ครังนี โครงการทังหมดเป็ นโครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทีได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และจะมี อัตราการเช่ า พืนทีอาคารปั จจุบันเฉลี ยรวมทั ง 3 โครงการที ร้ อ ยละ 84.88 (ไม่รวมพื นทีเช่า หลังคา) อีกทัง
WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่ าในอาคารคลังสินค้ าและพื นทีเช่าหลังคาอาคารคลังสิ นค้ า (สําหรั บติดตัง
แผงโซล่ าร์ เซลล์ ) ทียังไม่มี ผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี ตามลํ าดับ นับจากวันที
WHART เข้ าลงทุ น นั น สอดคล้ องกั บ นโยบายการลงทุ น ของ WHART ซึ งกํ า หนดที จะมุ่ง เน้ นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ ในทรั พย์ สินประเภทอาคารคลังสิ นค้ า ศูนย์ กระจายสิ นค้ า และอาคารโรงงาน หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์อืนทีกองทรัสต์อาจลงทุนได้

ข้ อด้ อยและความเสียงของการทํารายการ
1) เพิมภาระกู้ยืมเงินและภาระดอกเบียกับสถาบันการเงิน
WHART อาจมี ภ าระหนี สิ น เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น กรณี ก้ ู ยืม เงิ น จากสถาบั น การเงิ นสูง สุด ตามมติ
คณะกรรมการทีไม่เกิน 1,400 ล้ านบาท กรณีที WHART ได้ รับเงินจากการเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ใหม่ในการเพิ มทุนได้
ตามจํานวนและมีการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน จะส่งผลให้ ภ ายหลังการเข้ าทํารายการ WHART (กรณีก้ ยู ื มสูงสุดตามมติ
คณะกรรมการ คือ ไม่เกิ น 1,400 ล้ านบาท) จะมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นเพิมขึ นมาอยู่ทีประมาณ 2,723.47 ล้ าน
บาท และมีอัตราส่ วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสิ นทรั พย์ รวมประมาณร้ อยละ 27.74 (จากเดิม ณ วันที 31 มีนาคม
2558 WHART มีเงิ นกู้ยื มจากสถาบัน การเงิ น สุทธิ จํ านวน 1,323.47 ล้ านบาท และมี อัต ราส่ ว นหนี สิน ที มีภ าระ
ดอกเบียต่อสิ นทรั พ ย์ รวม ร้ อยละ 28.37) ซึงไม่เกินกว่าข้ อปฎิบัติทางการเงิ น (Financial Covenants) ของสัญญา
เงินกู้ของทรัส ต์ ซึงกําหนดให้ ผ้ ูก้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่ อหนี สินทีมี ภาระดอกเบียต่อทรัพย์ สิ นรวมของ
กองทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 35
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ทังนี แม้ วา่ การเข้ าทํารายการในครังนี WHART จะใช้ แหล่งเงินทุนบางส่วนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็
ดีเมือพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตของ WHART ภายหลังการเข้ าทํารายการ (กรณีการจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุนในครังนี เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ ) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่า WHART
จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบียและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้
2)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมิได้ ใช้ สิทธิในการจองซือหน่วยทรัสต์
ตามที WHART จะขออนุมัตจิ ากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครังที 1/2558 ในการเพิมทุนของกองทรั สต์ โดยออก
และเสนอขายหน่วยทรั สต์จํานวนประมาณไม่เกิ น 368,000,000 หน่ วย เพือนําเงิ นทีได้ รับจากการออกและเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ด ัง กล่ า วเป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น บางส่ ว นในการเข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติม นัน WHAREM จะจั ด สรร
หน่วยทรัสต์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ทีจะมีการออกและเสนอขายในการเพิมทุนครังนี เพื อเสนอขายให้ กับผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) และส่วนทีเหลือจากการเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมจะจัดสรรเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) หรื อให้ แก่ ประชาชนทัวไป (Public Offering) ตามทีเห็ นสมควร ทังนีหาก
มีหน่วยทรั สต์เหลื อจากการขายให้ แก่ บุค คลในวงจํ ากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ บุค คลทัวไป (Public
Offering) จะจัด สรรให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่ ว ยเดิ มทีแสดงความจํ า นงที จะซือหน่ วยทรั สต์ เกิ นกว่ า สิท ธิ ที ได้ รับ จัด สรรตามที
เห็นสมควร
ในกรณีทีผู้ ถือหน่ว ยทรั สต์เดิม ทุกรายใช้ สิทธิ ในการจองซือหน่วยทรั สต์ ใหม่ในการเพิ มทุนของ WHART ในครั งนี จะ
ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัส ต์ในด้ านสัดส่วนการถื อหน่ วย (Control Dilution) เนืองจากเป็ นการจัดสรรตาม
สัดส่วนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมทีไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ทีจะมีการออกและเสนอขายในการเพิมทุนครั ง
นี ดังนี
ตารางที 5 ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหน่ วยทรั สต์ (Control Dilution) จากการเพิมทุน
ผลกระทบต่ อผู้ถือหน่ วยทรั สต์
กรณีที 1 ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ เดิมทังหมดใช้ สิทธิในการจองซือหน่วยทรัสต์ ใหม่ใน
การเพิมทุนทีร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ ทีเสนอขายเพิม
กรณีที 2 ผู้ถอื หน่วยทรัสต์เดิมทังหมดไม่ได้ ใช้ สทิ ธิในการจองซือหน่วยทรัสต์
ใหม่ในการเพิมทุน

สัดส่ วนการถือหน่ วยทรั สต์ ทลดลง
ี
(Control Dilution) (ร้ อยละ)
27.11
54.21

ทังนี ด้ วยราคาหน่ วยทรัสต์ทีจะเสนอขายในครังนีจะกําหนดโดยอ้ า งอิ งจากราคาประเมิ นของทรัพย์ สินทีจัดทําโดยผู้
ประเมิ นมูลค่ าทรัพ ย์ สินอิ สระที ได้ รับ ความเห็นชอบจาก สํา นักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิ จารณาปั จจัยต่าง ๆ ที มี
ความเกียวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที
เหมาะสมที นั ก ลงทุน จะได้ รับ (3) ศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น (4) อัต ราดอกเบียทั งในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอืนๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (โดยราคาหน่วยทรั สต์ขันตํา
ทีจะออกและเสนอขายจะไม่ ตํ ากว่าหน่ วยละ 9 บาท) ซึงในกรณี ทีราคาหน่ว ยทรั ส ต์ที จะเสนอขายตํากว่ าราคา
หน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน อาจก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
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3)

ความเสียงกรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุนในครังนีได้ ตามแผนงานทีวางไว้
กรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที เข้ าลงทุนในครั งนีได้ ตามแผนงานทีวางไว้ ซึงอาจเกิ ดขึน
จากความเสียงในการประกอบธุ รกิ จ คลัง สิน ค้ าให้ เช่ า เช่น ผู้ เช่ า ไม่ต่อ อายุสัญญาเช่ าหรื อต่อ อายุสัญญาเช่ า ด้ ว ย
เงือนไขทีด้ อยลง การลดลงของอัตราการเช่าพืนที (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าโดยรวม การไม่สามารถจัด หาผู้
เช่ารายใหม่สําหรับทรัพย์ สินทียังไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA ภายหลังสิ นสุดระยะเวลาเช่ า 3 ปี สําหรั บอาคารคลังสินค้ า และ
25 ปี สํ าหรั บพืนทีเช่ าหลังคาอาคารคลัง สินค้ า (สํา หรั บ ติดตังแผงโซล่า ร์ เซลล์ ) นับ จากวันที WHART เข้ า ลงทุ นใน
ทรัพย์ สิน การเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและดูแ ลรักษาทรัพย์ สิน เป็ นต้ น ซึงความเสียงดังกล่าวเกิดขึน
ได้ จากหลายปั จจัย เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงจากการเพิมขึ นของอุปทาน
อาคารคลังสิ นค้ าในบริ เวณพืนทีตังของทรั พย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนในครั งนี การขาดแคลนบุคลากรทีมี ความรู้
ความสามารถในธุรกิจ เป็ นต้ น
ทังนี กรณี WHART ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที เข้ าลงทุนเพิมเติมในครังนีได้ ตามแผนงานทีวางไว้
ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับและความต่อเนื องของรายได้ ทําให้ WHART และผู้ถือหน่วยทรั สต์อาจมิได้ รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่าวตามเป้าหมายทีวางไว้

4)

ความเสียงกรณีทีทรัพย์สินบางส่วนทีจะลงทุนเพิมเติมอยู่ในเขตพืนทีทีเคยประสบอุทกภัย
ด้ วยที ตังของโครงการ WHA วังน้ อ ย ซึงอยู่ ทีถนนพหลโยธิ น (ทล.1) ก.ม.61 ตํา บลไทรน้ อย อําเภอวังน้ อ ย จังหวัด
พระนครศรี อ ยุธยา เป็ นพื นที ทีเคยประสบเหตุอุทกภัยในช่ วงปี 2554 ดังนัน ทรัพย์ สินดังกล่าวอาจมี ความเสี ยงที จะ
ประสบเหตุอุทุกภัยได้ ในอนาคต ซึงหากเกิ ดเหตุการณ์ ดงั กล่าว นอกจากจะส่ งผลกระทบให้ WHART มีค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมฟื นฟูทรัพย์ สิน ให้ กลับมามีสภาพพร้ อมใช้ งานแล้ ว อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่ าเดิมยกเลิกสัญญาเช่ าหรื อไม่ต่อ
อายุสัญญาเช่า รวมทัง อาจส่งผลกระทบต่อการพิ จารณาเช่ าของผู้เช่า รายใหม่ อัตราค่าเช่า และอัตราการเช่าพืนที
(Occupancy Rate) ของโครงการ WHA วังน้ อยในอนาคต ทังนี จํานวนพืนที เช่ าและรายได้ ค่า เช่ าของโครงการ WHA
วังน้ อยดังกล่าว คิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 34.98 ของจํานวนพืนทีเช่ารวมของทรัพย์ สินทีจะเข้ าลงทุนในครั งนี และคิดเป็ น
จํานวนร้ อยละ 31.02 ของรายได้ ค่าเช่ าและค่า บริ การในปี แรกภายหลัง จากวันที คาดว่าจะเข้ า ลงทุน ของทรั พ ย์ สิน ที
WHART ลงทุนเพิมเติมในครังนี ตามลําดับ (กรณีทรั พย์ สินที จะลงทุนเพิมเติมมีอัตราการเช่าพืนที ร้ อยละ 100 ณ วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุน ประกอบด้ วยผู้เช่าเดิมและการชําระค่าเช่าโดย WHA ตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการ)
อย่างไรก็ดี ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารของ WHAREM ระบุว่า ในช่วงที ผ่านมา ก่อนที WHA จะซือหรื อเช่า ทีดิน
เพือลงทุนหรื อก่ อสร้ างโครงการ WHA จะมีการตรวจสอบระดับนําท่วมย้ อนหลัง และยกระดับถนนในโครงการให้ สูง
กว่าระดับถนนหน้ าโครงการเพื อลดความเสียงจากการเกิดนํ าท่ วมในบริ เวณโครงการ และสําหรับโครงการ WHA วัง
น้ อย ได้ มกี ารยกถนนในโครงการให้ สูง กว่าระดับถนนหน้ าโครงการที 1.30 เมตร ซึงอาจเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่ วยลด
ความเสียงทีทรัพย์สินดังกล่าวจะได้ รับความเสียหายเมือเกิดเหตุการณ์นําท่วมสูงดังเช่นเมือปี 2554 ได้

5)

ความเสียงในกรณีทีเงือนไขบังคับก่อนการทํารายการไม่เป็ นผลสําเร็จ
เนืองจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ WHA ในครังนี มีเงือนไขบังคับก่อนทีต้ องบรรลุผลสํ าเร็ จก่อนการเข้ า ทํารายการ
หลายประการ เช่น
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ทีประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ของ WHART ต้ องมี มติอนุมัติการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติม รวมถึ งมีมติอ นุมัติ
สําหรับการดําเนินการในเรืองอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํ ารายการดังกล่าว เช่น การเพิ มทุนโดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและนักลงทุน การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้ น

ทรัสตีให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

WHA ได้ รับอนุมัติจากที ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA ให้ ขายทรัพย์ สินดังกล่า ว
ให้ แก่ WHART และได้ ดาํ เนิ นการใดๆ เพื อให้ ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย
WHART ซึงรวมถึงประเด็นทียังคงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจํานองทีดินและสิง
ปลูกสร้ างทีติดจํานองเป็ นประกันกับสถาบันการเงิน
ดังนัน กรณีทีเงื อนไขบังคับก่อนการเข้ าทํา รายการดังกล่าวไม่บรรลุผลสําเร็ จ WHART ต้ องชํ าระค่า ใช้ จ่ายที เกี ยวข้ อง
กับการเข้ าทํารายการโดยสูญเปล่า เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสถานะของทรั พย์ สิน ค่า จัดทํ ารายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ เป็ นต้ น


1.2.3

เปรียบเทียบข้ อดีข้อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก

ข้ อดีของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
1) คุณภาพและศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมจากประสบการณ์และความเชียวชาญในธุรกิจ
พัฒนาอาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าของ WHA
เนืองจากทรัพย์ สินของบุคคลทีเกี ยวโยงกันที WHART จะเข้ าลงทุนเพิมเติมในครั งนี เป็ นทรัพย์ สินของ WHA ซึงเป็ น
ผู้ ประกอบการที มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี ยวชาญในการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาและให้ บริ ก ารเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรั พย์ ประเภทคลัง สินค้ าและโรงงานมากว่า 8 ปี ส่งผลให้ ทรัพ ย์ สินที WHART มี ความประสงค์ จ ะลงทุ น
เพิมเติมครั งนี เป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า ทีก่อ สร้ างขึนตามรูปแบบและมาตรฐานการพัฒนาอาคารคลังสิน ค้ าและ
โรงงานทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยมีโครงสร้ างและพืนอาคารทีแข็งแรงคงทนเพือรองรั บการใช้ งานในระยะยาว ซึงเป็ นแนวทาง
หลักในการดําเนินธุรกิจของ WHA อีกทังเป็ นทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบด้ านทํ าเล
ทีตัง ซึงอยู่ในเขตจังหวัดทีมี โรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่เป็ นจํานวนมาก และอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ ซึงเป็ นศูนย์ กลาง
ทางเศรษฐกิจและแหล่งคมนาคมขนส่งทีสําคัญของประเทศ เช่น สนามบินดอนเมื อง สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรื อนํ าลึ ก
แหลมฉบัง เป็ นต้ น ซึงเป็ นแนวทางหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสิ นค้ าและโรงงานให้ เช่าของ
WHA ทีมุ่งเน้ นในทําเลทีมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์ กระจายสิ นค้ าหรื อสนับสนุนงานด้ านโลจิสติกส์ ของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ
2)

ประสิทธิภาพและความต่อเนืองในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละความเชี ยวชาญของ WHA ในการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาและให้ บริ การเช่ า โครงการ
อสังหาริ มทรั พย์ ประเภทคลังสิ นค้ าและโรงงานดังทีได้ กล่ าวไว้ ในข้ อก่ อนหน้ า ประกอบกับปั จจุบัน WHA ได้ รับการ
แต่งตังจาก WHART ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที WHART ได้ เข้ าลงทุนครั งแรกอยู่ก่อนแล้ ว
ดังนัน การเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ สินของ WHA เพิ มเติม พร้ อมทังแต่งตังให้ WHA เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เพือทํ า
หน้ าทีในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินที จะลงทุนเพิมเติมดังกล่าวต่อไปภายหลังการเข้ าทํ ารายการ จะช่วยให้ WHART
และ WHAREM สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวได้ ตอ่ เนืองและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึงจะช่วยให้ WHART มีโอกาส
ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าทํารายการตามเป้าหมายทีวางไว้
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3)

ความคล่องตัวในการดําเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน
เนืองจาก WHART และ WHA มีประสบการณ์ ในการดําเนิน การซือขายทรั พย์ สิน ระหว่างกันมาก่ อน โดยเมื อเดือ น
ธันวาคม 2557 ทีผ่านมา WHA ได้ จําหน่ายทรัพย์สินประเภทโครงการคลังสินค้ าให้ เช่าแก่ WHART เพือเป็ นทรั พย์ สินที
WHART เข้ าลงทุนครังแรก อีกทัง ปั จจุบัน WHA ยังทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรับทรัพย์ สิน ที WHART
ได้ เข้ าลงทุนครั งแรกดังกล่า ว ทังนี ด้ วยประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกันระหว่าง WHART และ WHA ในช่วงทีผ่ าน
ย่อมทําให้ การประสานงานและการดําเนินการต่างๆ ในการเข้ าลงทุนในทรั พยสินเพิมเติมของ WHART ครั งนี มี ความ
คล่องตัวมากกว่าเมือเทียบกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก

4)

มีค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึงทรัพย์สินตํากว่า
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ WHART จะมีค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ในส่ วนค่าธรรมเนี ย มในการได้ มาซึงทรัพ ย์ สิน ของทรั สต์ (Acquisition fee) ในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์ สินทีได้ มาของทรัสต์ ซึงเป็ นอัตราทีตํากว่าเมือเทียบกับกรณีได้ มาซึงทรั พย์ สินจากบุคคลอืน ซึงมี ค่าธรรมเนียมใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินทีได้ มาของทรัสต์ ทังนี เมื อพิจารณาจากราคาทรัพย์ สินที WHART จะเข้ า
ลงทุนครังนีทีไม่เกิน 4,650 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ในการได้ มาซึงทรั พย์ สินของบุคคลทีเกียวโยงจะ
ตํากว่าเป็ นจํานวนประมาณ 11.63 ล้ านบาท

ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
การเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของ WHA ซึงเป็ นบุคคลเกี ยวโยงทีมี อํานาจควบคุมใน WHAREM ทีทํ าหน้ าที เป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์ของ WHART ในปั จจุบัน (เนืองจาก WHA เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ WHAREM) นัน อาจ
ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยต่อความเป็ นอิสระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผู้จัดการกองทรั สต์ ในการเจรจาต่อรองเงื อนไขในการเข้ า
ทํารายการต่างๆ กับ WHA ทังในส่วนราคาและเงือนไขในการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติม รวมถึ งราคาและเงื อนไขในการ
แต่งตัง WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที WHART จะลงทุนเพิมเติมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี เนืองจากก่อนการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินดังกล่าว WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ว่าจ้ างที ปรึ กษาในการ
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาทีเกียวข้ องกับทรั พย์ สินและอุปกรณ์ หลักของทรัพย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม (ตามข้ อกําหนดในประกาศ สร.26/2555) ขณะทีราคาในการเข้ าลงทุนทรัพย์ สิน เพิมเติมในครั งนี อ้ างอิ งจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจํานวน 2 ราย ซึงเป็ นผู้ประเมินราคาอิ สระทีได้ รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง
การเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการในการทํารายการทีเกียวโยงกันที มีการกํ าหนดไว้ ตามคู่มือการ
ปฎิ บัติการ รวมถึ งได้ ผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการ และได้ รับ ความเห็ นชอบจากทรั ส ตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว ซึงการดําเนินการต่างๆ ทีกล่าวมานี เป็ นแนวทางหนึงทีช่ วยรั กษาผลประโยชน์
ของทรัสต์ในการเข้ าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ข้ อดีของการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ไม่เกิดการทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีเกียวโยงกับ ผู้จัดการกองทรัสต์เพิมเติมจากทีมี อยู่ในปั จจุบัน รวมทัง ไม่เกิดข้ อ
สงสัยต่อความเป็ นอิ สระของ WHAREM ในการทําหน้ าทีผู้จัดการกองทรั สต์ ในการเจรจาต่อรองเงื อนไขในการเข้ าทํารายการ
ต่างๆ กับผู้ขายทรัพย์สินซึงเป็ นบุคคลภายนอก
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ข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลภายนอก
1) การเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก ซึง WHART และ/หรื อ WHAREM ไม่เคยมี ประสบการณ์ ในการทํ างานร่ วมกันมา
ก่อน อาจทําให้ WHART และ/หรื อ WHAREM ต้ องใช้ ระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ เพือพิจารณา
ความเหมาะสมในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลภายนอกมากกว่าเมื อเทียบกับการเข้ า ทํารายการกับ WHA เช่น
การตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน (Due Diligence) ทรั พย์ สิน การเจรจาต่อรองราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
เป็ นต้ น
2)

การเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สิ นของบุค คลภายนอก อาจทํา ให้ WHART และ/หรื อ WHAREM มี ความจํา เป็ นต้ องแต่งตัง
บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพิ มเติมเพือประสิทธิ ภาพและความต่อเนื องในการบริ หารจัดการ
ทรั พย์ สิน ดัง กล่า วภายหลัง การเข้ าลงทุน ส่ ง ผลให้ WHART และ/หรื อ WHAREM อาจมี ภาระหน้ า ที เพิ มขึ นในการ
ประสานงานกับ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห ลายราย และ/หรื อ อาจมี ค วามใช้ จ่ า ยเกี ยวกับ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สูงกว่าเมือเทียบกับการมีผ้ บู ริหารอสังหาริ มทรั พย์ เพียงรายเดียว ในทางกลับกัน กรณีที WHART และ/
หรื อ WHAREM แต่งตังให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เดิมในปั จจุบันเป็ นผู้บริ หารจัดการทรั พย์ สินของบุคคลภายนอก อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพหรื อความต่อเนื องในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินได้ เนืองจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาข้ อมูลต่างๆ ของทรัพย์สิน

3)

มีค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึงทรั พย์ สินของทรัสต์ (Acquisition fee) ในอัตราที
สูงกว่ากรณีการได้ มาซึงทรัพย์ สินของบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

1.3 ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
1.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
กองทรัสต์มีความประสงค์จะเข้ าซือทรั พย์ สินประเภทอาคารคลังสินค้ าให้ เช่ าจาก WHA จํานวน 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการ
WHA ชลหารพิจิตร โครงการ WHA วังน้ อย และโครงการ WHA สระบุรี โดยมี มลู ค่าการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในทรั พย์ สิน
ดังกล่าวรวมเป็ นจํ านวนไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท ซึงในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสําหรั บการเข้ าทํารายการใน
ครังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 วิธี ได้ แก่
ก) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ข) วิธีการประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการดังนี
ก) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่า ทรั พย์ สินของผู้ประเมินราคา
อิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย ได้ แ ก่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”)
ซึงประเมินเมือวันที 1 เมษายน 2558 และบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํ ากัด (“BKKPA”) ซึงประเมินเมือวันที 5 มีนาคม 2558
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วันที 6 มีนาคม 2558 และ 16 มีนาคม 2558 รายละเอียดสมมติฐานทีใช้ ในการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินทังสองราย ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 2 - 4 ของรายงานฉบับนี
รายงานการประเมิ นมูล ค่า ทรัพ ย์ สิน ของผู้ป ระเมิ นราคาอิ สระทัง 2 ราย มี วัต ถุประสงค์เพื อสาธารณะ และประเมิ น มูล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ นโดยใช้ 1) วิธีต้ นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income
Approach) ทังนีผู้ประเมินราคาอิสระเห็นว่า วิธีคดิ จากรายได้ เป็ นวิธีประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนื องจากทรั พย์ สินทีประเมิ นคือ
ทีดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ าสําหรับให้ เช่าซึงเป็ นทรัพย์สินทีสามารถสร้ างรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต ผู้ประเมิน
อิสระทัง 2 ราย ได้ ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันที คาดว่ากองทรั สต์ จะเข้ า ลงทุน (1 ธันวาคม 2558) โดยมี รายละเอียด
สมมติฐานหลักทีใช้ ในการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย แยกเป็ นรายโครงการดังนี
ตารางที 6 สรุ ปสมมติฐานของโครงการ WHA ชลหารพิจติ ร
สมมติฐาน
GRAND
BKKPA
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ  อ้ า งอิ งจากค่า เช่ า พื นที และค่าบริ ก ารตาม  อ้ า งอิ งจากค่า เช่ า พื นที และค่าบริ ก ารตาม
สัญญา และเมื อสิ นสุด สัญญากํ า หนดให้ สัญญา และเมื อสิ นสุด สัญญากํ า หนดให้
เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ
ตลาด โดยปรั บอัตราค่าเช่ าเพิมขึ นร้ อยละ ตลาด โดยปรั บอัตราค่าเช่ าเพิมขึ นร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี
10.00 ทุกๆ 3 ปี
 ส่วนของพื นที หลังคาคลัง สิน ค้ า ประมาณ  ส่วนของพื นที หลังคาคลัง สิน ค้ า ประมาณ
การระยะเวลาเช่า 25 ปี โดยจะมี การปรั บ การระยะเวลาเช่า 25 ปี โดยจะมี การปรั บ
เพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
เพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
อัตราการเช่าพืนที
อัต ราการเช่ า พื นที เฉลี ยสํ า หรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม อัตราการเช่ าพืนที เฉลียร้ อยละ 100.00 ในปี
อาคารคลังสินค้ าดังนี
2558 – 2559 ร้ อยละ 92.50 ในปี 2560 –
 คลังสิ นค้ า A1 และ A2/1 ร้ อยละ 100 ใน 2562 หลั ง จากนั นกํ า หนดให้ เท่ ากั บ ร้ อยละ
ปี 2558 – 2566 หลัง จากนันกํ าหนดให้ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
เท่ า กับ ร้ อยละ 97.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
 คลั ง สิ น ค้ า หลั ง อื นๆ ร้ อยละ 100 ในปี
2558 – 2560 หลั ง จากนั นกํ า หนดให้
เท่ า กับ ร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ  ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์  ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่
กํ า หนดให้ มี ก ารปรั บ เพิ มขึ นร้ อยละ 1.50 เกินร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม กําหนดให้
ทุกๆ ปี
มีการปรับเพิมขึนร้ อยละ 1.50 ทุกๆ ปี
 ค่า สาธารณูป โภคส่ ว นกลาง กํ า หนดให้ มี  ค่า สาธารณูป โภคส่ ว นกลาง กํ า หนดให้ มี
การปรับเพิมขึนร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
การปรับเพิมขึนร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
 ค่า ซ่อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา ร้ อยละ 1.00  ค่า ซ่อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา ร้ อยละ 1.00
ของรายได้ รวม
ของรายได้ รวม
 สํารองค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้ อยละ  สํารองค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้ อยละ
1.00 ของรายได้ รวม
1.00 ของรายได้ รวม
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สมมติฐาน
อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Capitalization rate)
อัตราคิดลด
ราคาประเมินโครงการ
WHA ชลหารพิจติ ร ณ
วันทีกองเข้ าลงทุน

สมมติฐาน
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ

อัตราการเช่าพืนที

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
อสังหาริ มทรัพย์

อัตราคิดลด
ราคาประเมินโครงการ
WHA วังน้ อย ณ วันทีกอง
เข้ าลงทุน

GRAND

BKKPA

ร้ อยละ 7.50

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 9.25

ร้ อยละ 9.50

2,298.00 ล้ านบาท

2,357.10 ล้ านบาท

ตารางที 7 สรุ ปสมมติฐานของโครงการ WHA วังน้ อย
GRAND
BKKPA
 อ้ า งอิ ง จากค่า เช่ า พื นที และค่า บริ ก ารตาม  อ้ างอิ งจากค่าเช่า พืนทีและค่าบริ การตาม
สัญ ญา และเมื อสิ นสุ ด สั ญญากํ า หนดให้ สัญญา และเมื อสิ นสุด สัญญากํ าหนดให้
เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสภาพ เท่ า กั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารตาม
ตลาด โดยปรั บอัต ราค่า เช่ า เพิมขึ นร้ อยละ สภาพตลาด โดยปรั บอัต ราค่าเช่ าเพิมขึ น
3.00 ทุกๆ ปี
ร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี
 ส่ว นของพื นที หลัง คาคลัง สิ นค้ า ประมาณ  ส่วนของพืนทีหลังคาคลังสินค้ า ประมาณ
การระยะเวลาเช่า 25 ปี โดยจะมี ก ารปรั บ การระยะเวลาเช่า 25 ปี โดยจะมี การปรั บ
เพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
เพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
อั ต ราการเช่ า พื นที เฉลี ยสํ า หรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม อัตราการเช่าพืนที เฉลี ยร้ อยละ 100.00 ในปี
อาคารคลังสินค้ าเป็ นดังนี
2558 – 2559 หลังจากนั นกํ าหนดให้ เท่ากั บ
 คลั งสิ นค้ า A และ B ร้ อยละ 100.00 ในปี ร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
2558 – 2559 และร้ อยละ 90 ในปี 2560
หลังจากนันกํ าหนดให้ เท่ากั บร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 คลั ง สิ นค้ าหลั งอื นๆ ร้ อยละ 100.00 ในปี
2558 – 2559 หลังจากนันกํ าหนดให้ เท่ากั บ
ร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าเช่าทีดินอ้ างอิงตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าทีดินอ้ างอิงตามสัญญาเช่า
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์  ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่
กําหนดให้ มีการปรับเพิ มขึนร้ อยละ 1.50 ทุกๆ เกินร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม กําหนดให้
ปี
มีการปรับเพิมขึนร้ อยละ 1.50 ทุกๆ ปี
 ค่า สาธารณูป โภคส่ ว นกลาง กํ า หนดให้ มี  ค่าสาธารณูปโภคส่ว นกลาง กํ าหนดให้ มี
การปรับเพิมขึนร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
การปรับเพิมขึนร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี
 ค่า ซ่ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา ร้ อยละ 1.00  ค่าซ่อ มแซมและบํ ารุ ง รั กษา ร้ อยละ 1.00
ของรายได้ รวม
ของรายได้ รวม
 สํารองค่าปรั บปรุงอาคารในอนาคต ร้ อยละ  สํา รองค่ าปรั บ ปรุ งอาคารในอนาคต ร้ อย
1.00 ของรายได้ รวม
ละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 10.00
ร้ อยละ 11.00
1,190.00 ล้ านบาท

1,184.00 ล้ านบาท
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สมมติฐาน
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ

อัตราการเช่าพืนที

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
อสังหาริ มทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Capitalization rate)
อัตราคิดลด
ราคาประเมินโครงการ
WHA สระบุรี ณ วันทีกอง
เข้ าลงทุน

ตารางที 8 สรุ ปสมมติฐานของโครงการ WHA สระบุรี
GRAND
BKKPA
อ้ างอิ ง จากค่ า เช่ า พื นที และค่ า บริ การตาม อ้ า งอิ ง จากค่า เช่ า พื นที และค่า บริ ก ารตาม
สั ญ ญา และเมื อสิ นสุ ด สั ญ ญากํ า หนดให้ สัญ ญา และเมื อสิ นสุ ด สั ญ ญากํ า หนดให้
เท่ า กับอั ตราค่า เช่ าและค่าบริ ก ารตามสภาพ เท่ากับอัตราค่าเช่ าและค่าบริ การตามสภาพ
ตลาด โดยปรั บ อัต ราค่ า เช่ า เพิ มขึ นร้ อยละ ตลาด โดยปรั บอัต ราค่า เช่ าเพิ มขึ นร้ อยละ
3.00 ทุกๆ ปี
10.00 ทุกๆ 3 ปี
อัต ราการเช่ า พื นที เฉลี ยสํ า หรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม อัตราการเช่าพืนที เฉลีย 100.00 ในปี 2558
อาคารคลังสินค้ าดังนี
– 2560 ร้ อยละ 92.50 ในปี 2561 – 2563
 คลั ง สิ น ค้ า A ร้ อยละ 100 ในปี 2558 หลังจากนันกํ าหนดให้ เท่า กับร้ อยละ 95.00
หลั ง จากนั นกํ า หนดให้ เท่ า กั บ ร้ อยละ ตลอดระยะเวลาประมาณการ
95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 คลั ง สิ น ค้ า B และ C ร้ อยละ 100 ในปี
2558 – 2560 หลั ง จากนั นกํ า หนดให้
เท่ า กั บ ร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์  ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
กํ า หนดให้ มี ก ารปรั บ เพิ มขึ นร้ อยละ 1.50 ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 3.00 ของรายได้ รวม
ทุกๆ ปี
กํา หนดให้ มี ก ารปรั บเพิ มขึ นร้ อ ยละ 1.50
 ค่า ซ่ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา ร้ อยละ 1.00 ทุกๆ ปี
ของรายได้ รวม
 ค่าซ่อ มแซมและบํ า รุ งรั ก ษา ร้ อยละ 1.00
 สํารองค่าปรั บปรุงอาคารในอนาคต ร้ อยละ ของรายได้ รวม
1.00 ของรายได้ รวม
 สํา รองค่ า ปรั บปรุง อาคารในอนาคต ร้ อย
ละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 7.50

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 9.25

ร้ อยละ 9.50

803.00 ล้ านบาท

799.00 ล้ านบาท

ผลการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินทีของโครงการต่างๆ ทีจะเข้ าลงทุนในครังนี ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2
รายสามารถสรุปได้ ดงั นี

ผู้ประเมินราคาอิสระ
GRAND
BKKPA

ตารางที 9 สรุ ปราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ณ
ราคาเข้ าทํา
วันทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุน
รายการ
4,291.00 ล้ านบาท
4,650 ล้ านบาท
4,340.10 ล้ านบาท

ราคาสูง (ตํา) กว่ าราคา
ในการเข้ าทํารายการ
(ร้ อยละ 7.72)
(ร้ อยละ 6.66)
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ดังนันการประเมิ นมูล ค่าทรั พย์ สินรวมทัง 3 โครงการด้ ว ยวิธี การประเมิน ราคาของผู้ป ระเมิน ราคาอิสระ มีมูลค่ าระหว่ า ง
4,291.00 – 4,340.10 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาในการเข้ าทํารายการที 4,650.00 ล้ านบาท จํานวน 309.90 – 359.00 ล้ าน
บาท หรื อตํากว่าคิดเป็ นร้ อยละ 6.66 – ร้ อยละ 7.72
ข) วิธีการประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงิ นสดจากการดํา เนิ นงานของแต่ละโครงการทีคาดว่าจะได้ รับใน
แต่ละปี โดยจัดทําประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 30 ปี (ตังแต่ 1 ธันวาคม 2558 ซึงเป็ นวันทีกองทรั สต์คาดว่าจะเข้ า
ลงทุนในทรัพย์ สิน ถึ ง 30 พฤศจิกายน 2588) สําหรั บโครงการที กองทรั สต์ มีกรรมสิทธิ ในทีดิน (Freehold) คือ โครงการ WHA
ชลหารพิจิตร และ โครงการ WHA สระบุรี และจัดทําประมาณการทางการเงิ นเป็ นระยะเวลา 26 ปี 5 เดือน (ตังแต่ 1 ธันวาคม
2558 ซึงเป็ นวันทีกองทรัสต์คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน ถึ ง 30 เมษายน 2585 ซึงเป็ นวันสินสุดสัญญาเช่ าทีดินระยะยาว)
สําหรับโครงการทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าทีดิน (Leasehold) คือ โครงการ WHA วังน้ อย
ทังนี สมมติฐานทีใช้ ใ นการประเมินมูล ค่าทรัพย์ สินแต่ละรายการของที ปรึ ก ษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิงจากสัญ ญาเช่ าและ
สัญญาบริ การของโครงการฉบับ ปั จจุบัน และ/หรื อ ร่ า งสัญญากระทําการของ WHA ข้ อ มูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและ
เจ้ า หน้ าทีของ WHAREM และ WHA รวมถึง การพิ จ ารณาค่าใช้ จ่า ยดําเนิ นงานต่างๆ ของกองทรัสต์ ภายหลั งเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์ สินแต่ละโครงการ เพือประเมินผลตอบแทนทีกองทรัสต์คาดว่าจะได้ รับจากการเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สิ นเพิมเติมครังนี ทังนี
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการตามสภาพปั จจุบัน โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิ จและข้ อมูลทีสามารถรับรู้ได้
ขณะทําการศึกษา ดังนัน หากปั จ จัยดังกล่าวเหล่านีเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระทีอาจเปลียนแปลงตามไปด้ วย
สมมติฐานหลักของทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีดงั นี
1. รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ
โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร
 อัตราค่า เช่ า และค่าบริ ก ารสํ าหรั บอาคารคลังสิน ค้ าที มีผ้ เู ช่ า อ้ า งอิ ง จากสัญญาเช่ าเดิมของแต่ล ะอาคาร สํ า หรั บ
อาคารคลังสินค้ าทียังไม่มีผ้ เู ช่า และ WHA ตกลงทีจะชําระค่า เช่ าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่ าและ
ค่าบริ การของตลาดเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ า งอิ งจากร่ างสัญญาตกลงกระทํา
การของ WHA ทังนี เมื อสัญญาเช่ า เดิม สินสุ ด ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระประมาณการให้ มีก ารปรับ ค่ าเช่ าและ
ค่าบริ การเพิมขึนจากอัตราค่าเช่าเดิม ด้ วยอัตราร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี หรื อ ร้ อยละ 8.00 ทุกๆ 5 ปี (ตามโครงสร้ าง
ของสัญญาเช่า เดิมของแต่ล ะอาคาร) และตังแต่ประมาณการปี ที 21 จนสินสุด ระยะเวลาประมาณการ ที ปรึ กษา
ทางการเงิ นอิ สระปรั บลดอัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริ การเหลือร้ อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี หรื อร้ อยละ 4.00 ทุกๆ 5 ปี
(อัต ราการเติบโตของการปรั บเพิ มค่า เช่ า และค่าบริ การลดลงตามโครงสร้ า งของสัญญาเช่ าเดิมของแต่ล ะอาคาร)
เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งานทีมากขึน
 อัตราการเช่ าพืนที สําหรั บอาคารคลั งสิ นค้ าทีมีผ้ ู เช่ า ทีอัตราร้ อยละ 100.00 โดยภายหลังจากหมดอายุสัญญาเช่ า
ปั จจุบัน ในระหว่างช่ วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ กํ าหนดสมมติฐานทีอัตราร้ อยละ 95.00 ซึงที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานดังกล่าวโดยพิ จารณาจากการตกลงทีจะชํ าระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่
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กองทรัสต์ของ WHA เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ าทียังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (ตามร่ าง
สัญญาตกลงกระทํ าการ) ซึงด้ ว ยความสามารถของ WHA ในฐานะผู้ บริ หารทรั พ ย์ สิ นน่ า จะสามารถหาผู้เช่ า มา
ทดแทนได้ และจากอัตราการเช่าคลังสินค้ าซึงมีทีตังในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2557 ทีร้ อยละ 85.7 ร่ วมกับแนวโน้ ม
การขยายตัวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพืนทีภาคตะวันออกในปี 2558 สะท้ อนจากจํ านวนโครงการลงทุนที
ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ซึงมีทีตังโครงการในภาคตะวันออก ช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558
ทีมีจํานวน 443 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 171.25 พันล้ านบาท เพิ มขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ทีมี จํานวน
โครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI จํานวน 212 โครงการ รวมจํานวนเงิ นลงทุน 26.01 พันล้ านบาท
(รายละเอียดสภาวะตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 4 ของรายงานฉบับนี) รวมไปถึ งศักยภาพ
และทําเลทีตังของทรัพ ย์ สินซึงอยู่ใกล้ กับศูนย์ กลางคมนาคมทีสําคัญ คือ สนามบิ นสุว รรณภูมิ และจังหวัดชลบุรีซึง
เป็ นแหล่งที ตังของโรงงานอุตสาหกรรมจํ านวนมาก สํ าหรั บอัตราการเช่าพืนทีภายหลังจากปี ที 11 ของระยะเวลา
ประมาณการ กําหนดสมมติฐานทีอัตราร้ อยละ 90.00 จนสินสุดระยะเวลาประมาณการเพื อให้ สะท้ อนถึงสภาพของ
ทรัพย์ สินทีมีอายุการใช้ งานทีมากขึน
 โครงการ WHA ชลหารพิจิต รมีรายได้ จ ากการให้ เช่าพื นที หลัง คาเพื อใช้ ติดตังแผงพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ ซึง
ปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ เู ช่า แต่ WHA ตกลงทีจะชําระค่า เช่ าพืนทีหลังคาเป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะหาผู้เช่ ามาเช่ า
แทนได้ อ้ างอิงจากร่ างสัญญากระทําการของ WHA
โครงการ WHA วังน้ อย
 อัตราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับอาคารคลังสินค้ าทีมีผ้ เู ช่าแล้ วอ้ างอิงจากสัญญาเช่าเดิม สําหรับอาคารคลังสินค้ าที
จะครบกําหนดสัญญาภายในเดือนมกราคม 2559 WHA ตกลงทีจะชําระค่า เช่ าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลงกระทําการของ WHA ทังนีเมือ
สัญญาเช่าเดิมสินสุด ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ มีการปรับค่าเช่ าและค่าบริ การเพิมขึนจากอัตราค่า
เช่าเดิม ด้ วยอัตราร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี (ตามโครงสร้ างของสัญญาเช่ าเดิม) และปรับลดอัตราการเพิมค่าเช่ าและ
ค่าบริ การเหลือร้ อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี (ตามโครงสร้ างของสั ญญาเช่ าเดิม) ตังแต่ ประมาณการปี ที 21 จนสินสุ ด
ระยะเวลาประมาณการ เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของทรัพย์สินทีมีอายุการใช้ งานทีมากขึน
 อัตราการเช่าพืนทีสําหรับอาคารคลังสินค้ าทีมีผ้ เู ช่าแล้ ว ทีอัตราร้ อยละ 100.00 โดยภายหลังจากหมดอายุสัญญาเช่า
ปั จจุบัน ในช่ วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ กํ าหนดสมมติฐานทีอัตราร้ อยละ 95.00 ซึงทีปรึ ก ษา
ทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานดังกล่าวโดยพิ จารณาจาก อัตราการเช่าคลังสินค้ า ซึงมี ทีตังในจังหวัดอยุธยา ปี
2557 ทีร้ อยละ 84.9 ร่ ว มกับ แนวโน้ ม การขยายตัว ของการลงทุนภาคอุต สาหกรรมในพื นที ภาคกลางในปี 2558
สะท้ อนจากจํ านวนโครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ ม การลงทุนจาก BOI ซึงมีทีตังโครงการในภาคกลาง ช่ วงเดือน
มกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558 ทีมี จํานวน 384 โครงการ รวมจํานวนเงิ นลงทุน 92.50 พันล้ านบาท เพิ มขึนจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ทีมีจํานวนโครงการลงทุนทีได้ รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI จํานวน 251 โครงการ รวม
จํานวนเงินลงทุน 12.41 พันล้ านบาท (รายละเอียดสภาวะตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 4 ของ
รายงานฉบับนี) รวมไปถึงศักยภาพและทําเลทีตังของทรัพย์ สินซึงตังอยู่บนถนนพลหโยธิ นซึงเป็ นเส้ นทางหลักในการ
คมนาคมขนส่งสู่ภาคเหนื อ สําหรับในช่ วงปี ที 11 ถึงปี ที 20 ของระยะเวลาประมาณการ กําหนดสมมติฐานที อัตรา
ร้ อยละ 90.00 ในช่วงปี ที 21 ถึงปี ที 23 ของระยะเวลาประมาณการทีอัตราร้ อยละ 75.00 และในช่ วงปี ที 24 จนถึง
สินสุดระยะเวลาตามสัญญาการเช่ าที ดิน ทีอัตราร้ อยละ 50.00 โดยที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ ปรับ อัตราการเช่า
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พืนทีในแต่ละช่วงเวลาให้ ลดลงสําหรับระยะเวลาในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ และเพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสิ นทรั พย์
ทีมี อายุการใช้ งานทีมากขึ น นอกจากนี เนืองจากที ดินที ตังโครงการ WHA วัง น้ อย อยู่ ในรูปแบบสิ ทธิ การเช่า ทีดิน
ระยะยาว ดังนัน ในช่วงระยะเวลาทีจะสินสุดสิทธิการเช่าทีดินทีดังกล่าว ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึงมีการปรับอัตรา
การเช่าเพือให้ สะท้ อนถึงความเสียงทีผู้เช่าอาจไม่ตอ่ สัญญา หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ยากกว่า
 โครงการ WHA วังน้ อยมีรายได้ จากการให้ เช่าพืนทีหลังคาเพือใช้ ติดตังแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สําหรับพืนทีทีมีผ้ ู
เช่าแล้ วอ้ างอิงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิม สําหรับพืนทีหลังคาทีปั จจุบันยังไม่มีผ้ ูเช่ า WHA ตกลงทีจะชําระค่า เช่ า
พืนทีหลังคาเป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ างอิงจากร่างสัญญากระทําการของ WHA
โครงการ WHA สระบุรี
 อัตราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับอาคารคลังสินค้ าทีมีผ้ เู ช่าแล้ วอ้ างอิงจากสัญญาเช่าเดิม สําหรับอาคารคลังสินค้ าที
ยังไม่มีผ้ เู ช่า และ WHA ตกลงทีจะชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่ าและค่าบริ การของตลาด
เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลงกระทําการของ WHA ทังนี
เมือสัญญาเช่าเดิมสินสุด ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ มีการปรั บค่าเช่าและค่าบริ ก ารเพิมขึ นจากอัตรา
ค่าเช่าเดิม ด้ วยอัตราร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี (ตามโครงสร้ างของสัญญาเช่ าเดิม) และตังแต่ประมาณการปี ที 21 จน
สินสุดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริ ก ารเหลือร้ อยละ 5.00
ทุกๆ 3 ปี (ตามโครงสร้ างของสัญญาเช่าเดิม) เพือให้ สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งานทีมากขึน
 อัตราการเช่ าพืนที สําหรั บอาคารคลั งสิ นค้ าทีมีผ้ ู เช่ า ทีอัตราร้ อยละ 100.00 โดยภายหลังจากหมดอายุสัญญาเช่ า
ปั จจุบัน ในระหว่างช่ วงปี ที 1 ถึงปี ที 10 ของระยะเวลาประมาณการ กํ าหนดสมมติฐานทีอัตราร้ อยละ 95.00 ซึงที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานดังกล่าวโดยพิ จารณาจากการตกลงทีจะชํ าระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่
กองทรัสต์ของ WHA เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรับอาคารคลังสินค้ าทียังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วัน ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (ตามร่ าง
สัญญาตกลงกระทํ าการ) ซึงด้ ว ยความสามารถของ WHA ในฐานะผู้ บริ หารทรั พ ย์ สิ นน่ า จะสามารถหาผู้เช่ า มา
ทดแทนได้ และอัตราการเช่าคลังสินค้ าซึงมีทีตังในจังหวัดสระบุรี ปี 2557 ทีร้ อยละ 100 ร่ วมกับแนวโน้ มการขยายตัว
ของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพืนทีภาคกลางในปี 2558 (รายละเอียดสภาวะตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 ข้ อ 4 ของรายงานฉบับนี) รวมไปถึงศักยภาพของทําเลทีตังของทรัพย์สินตามที ได้ ก ล่าวไว้ ข้างต้ น และ
ภายหลัง จากปี ที 11 ของระยะเวลาประมาณการทีอัตราร้ อยละ 90.00 จนสิ นสุด ระยะเวลาประมาณการเพื อให้
สะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ ทีมีอายุการใช้ งานทีมากขึน
2. รายได้ ดอกเบีย
ทีปรึ กษาทางการเงิน อิส ระประมาณการรายได้ ด อกเบี ยจากเงิน ประกันการเช่ าของผู้เช่า ด้ ว ยอัตราดอกเบี ยที ร้ อยละ 1.50
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 12 เดือน
3. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึงประกอบไปด้ วย
 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นค่าธรรมเนียมว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อ้างอิ งจากข้ อมูลทีได้ รับจาก
ทาง WHAREM ซึงอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีใช้ ในประมาณการนีเป็ นค่าใช้ จ่ายที เกิ ดขึ นจริ งรวมกับ
อัตรากําไรทีกําหนดไว้ แน่นอนรายปี เป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะไม่เกิ น
อัต ราร้ อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิ นสุท ธิ ข องกองทรั สต์ (NAV) ตามที กํ าหนดไว้ ในสั ญญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ทั งนี
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ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึง ค่าดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าทําความสะอาดบริ เวณส่ วนกลาง ค่า
เบียประกันภัยความเสียงทรัพย์สิน
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายในอาคาร (กรณีทีไม่มีผ้ เู ช่า) และภายนอกอาคาร ประมาณการให้
เท่ากับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การคลังสินค้ า
เงิ น สํ า รองเพื อซ่ อ มแซมและบํ ารุ ง รั กษาใหญ่ ประมาณการให้ เท่ า กับ ร้ อยละ 1.00 ต่อ ปี ของรายได้ ค่ า เช่ า และ
ค่า บริ การคลั งสิ น ค้ า ซึงที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระกํ า หนดสมมติฐานดัง กล่ าวโดยอ้ า งอิ ง จากประมาณการของ
ทรัพย์ สินทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในครังแรก นอกจากนี ทรั พย์ สินทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ มในครั งนี มีสภาพดีและมีอายุ
การใช้ งานเพียง 1 – 2 ปี
ค่า สาธารณูป โภคส่ วนกลาง ประกอบด้ วยค่า นําประปา ค่ าไฟฟ้ า บริ เวณส่ว นกลางของโครงการ โครงการต่า งๆ
อ้ างอิ งจากค่านํ าประปา และค่าไฟฟ้าทีเกิดขึ นจริ งเฉลียเดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2558 และประมาณการ
อัตราเติบโตทีร้ อยละ 3.00 ต่อปี
ค่าเช่าที ดินโครงการ WHA วังน้ อย ประมาณการค่ าเช่าทีดิน อ้ างอิ งจากสั ญญาเช่ าทีดินระยะยาวปั จจุบัน ระหว่า ง
WHA และผู้ให้ เช่า
เงินลงทุนสําหรับซืออุปกรณ์ชนวางของ
ั
และค่าเช่ารถยก เป็ นเงิ นลงทุนสํ าหรับจัดซืออุปกรณ์ ชันวางของ และค่า เช่า
รถยก สําหรับผู้เช่ารายหนึง เพื อทดแทนสัญญาการจัดหาชันวางของและรถยก ที WHA ตกลงเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย
ส่วนดัง กล่ าวให้ จนกว่าจะหมดอายุกับ คู่สัญญา (ประมาณ 9 ปี นับ จากวันที กองทรัส ต์เข้ า ลงทุน ) โดยประมาณ
การเงินลงทุนสําหรับจัดซือชันวางของครังเดียวเป็ นจํานวน 38 ล้ านบาท และค่าเช่ารถยกที อัตรา 4.20 ล้ านบาทต่อปี
และเติบโตทีอัตราร้ อยละ 8.00 ทุกๆ 5 ปี

4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึงประกอบไปด้ วย
 ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ อ้ างอิงจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บตามร่ างสัญญาก่ อตังทรั สต์ โดยไม่ เกิ นอัตรา
ร้ อยละ 0.25 ของราคาทุนของทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ตอ่ ปี
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี อ้ างอิ งจากอัตราทีคาดว่าจะเรี ยกเก็ บตามร่ างสัญญาก่ อตังทรั สต์ โดยไม่ เกิ นอัตราร้ อยละ 0.25
ของราคาทุนของทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ตอ่ ปี
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนอ้ างอิงจากอัตราที คาดว่าจะเรี ยกเก็ บตามร่ างสัญญาก่อตังทรัสต์ โดยไม่เกินอัตราร้ อยละ
0.50 ของทุนชําระแล้ ว ต่อปี
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน ค่าธรรมเนียมการรั บ
หน่วยทรัสต์เข้ าลงทุน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียน
เช่า ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้ น อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM โดยมีอตั ราเติบโตทีร้ อยละ 3.00 ต่อปี
5. ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมของกองทรั สต์
ทีปรึ ก ษาทางการเงิ นประมาณการค่า ใช้ จ่า ยในการเข้ าทํา รายการซื อทรั พย์ สิน เพิ มเติม ซึงเป็ นค่ าใช้ จ่ า ยที เกิด ขึ น ณ วัน ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึงทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียม
เงินกู้ยืม ค่าการตลาด ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพิมทุน ค่าบริการของทีปรึกษาต่างๆ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมิน
ทรัพย์ สินอิสระ เป็ นต้ น อ้ างอิงตามประมาณการของ WHAREM
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6. ดอกเบียจ่ าย
กองทรัสต์ใช้ แหล่ง เงิ นทุนบางส่วนจากเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น โดยมี สมมติฐานการกู้ยืมเงินจํ านวน 1,200.00
ล้ านบาท ดอกเบียจ่ายจากเงินกู้ยืมดังกล่าว คํานวณตามอัตราดอกเบี ยลูกค้ ารายใหญ่ ชันดี (MLR) ลบด้ วยอัตราคงที ตามที
ได้ รับข้ อเสนอจากสถาบันการเงิน
7. อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Perpetual Growth Rate)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการว่าทรั พย์ สินที
กองทรัสต์ถือกรรมสิทธิ ในทีดิน จะยังคงดําเนิ นธุ รกิจ ในลักษณะเดียวกันต่อไปอีกในอนาคต โดยมี อัตราการเติบโตเท่ากับร้ อย
ละ 1.50 ต่อปี และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) โดยอ้ า งอิ งจากการเติบโตของรายได้ ค่าเช่า และ
ค่าบริ การในปี สุดท้ ายของระยะเวลาประมาณการทีถูกปรับลดเพือสะท้ อนสภาพของสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้ งานมากขึน
8. อัตราคิดลดกระแสเงินสด
ทีปรึ ก ษาทางการเงิน อิส ระใช้ ต้ น ทุน ทางการเงิ น เฉลียถ่ วงนําหนัก ของกองทรั ส ต์ (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงสามารถคํานวณได้
ตามสมการดังนี
WACC = Ke x [E/(D+E)]+Kd x (1-t) x [D/(D+E)]
อย่ างไรก็ ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุน ทางการเงินเฉลียถ่ วงนําหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จ ากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี
Ke =Rf +  (Rm – Rf)
โดยที
Rf

=



=

อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิ งจากอัตราผลตอบแทน
ของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 30 ปี ณ วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2558 เท่ ากั บ ร้ อยละ 3.88 ต่อ ปี (ที มา:
www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิท ธิ ความแปรปรวนของหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ ดี เนื องจาก WHART เริ มซือขายใน
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ วันแรกเมื อวันที 18 ธันวาคม 2557 ดังนัน ค่าเบต้ าของ WHART จึงเป็ นการ
คํานวณและสะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนในช่ วงระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ซึงอาจไม่เพียงพอ
สําหรับใช้ พิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ด้ วยเหตุนี ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
จึงอ้ างอิ งค่าเบต้ าของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทุนอสังหาฯ”) ซึงจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ และมีระยะเวลาซือขายในตลาดหลักทรั พย์ ฯ เกิ นกว่า 1 ปี ประกอบกับมีการลงทุน
ในสินทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้ าคล้ ายคลึงกันกับสินทรั พย์ ที WHART จะเข้ าลงทุนในครั งนี
ได้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี ยม แฟคทอรี แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“WHAPF”) กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ไทคอน (“TFUND”) กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ที พาร์ คโลจิ สติคส์ (“TLOGIS”) และกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ ไท
คอน อิ น ดัส เทรี ย ล โกรท (“TGROWTH”) ย้ อนหลั ง 1 ปี ถึ ง ณ 5 มิ ถุ นายน 2558 (ที มา:
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Rm

=

Bloomberg) ซึงเท่ากับ 0.364 0.491 0.398 และ 0.467 ตามลํ าดับ จากนันที ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระได้ ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยนําโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนอสังหาฯ แต่
ละกองออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)กองทุนอสังหาฯ)
จะได้ ค่า Unleverage Beta และนํ าโครงสร้ างเงิ น ทุน ของ WHART เข้ าไปแทนตามสมการ
Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHART ซึงจะได้ คา่ เบต้ าเท่ากับ 0.555
อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลี ยของ
ดัชนีตลาดหลักทรั พย์ ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ ากับร้ อยละ 13.75 (ทีมา:
www.set.or.th และการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 10 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหน่ วยทรั สต์ (Ke)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
3.88%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
9.87%
 (3)
0.555
Cost of Equity หรื อ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
9.36%
ทังนี อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย (Ke) ทีคํานวณได้ ดงั แสดงในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 9.36 และเมือนํ าค่า Ke ไป
คํานวณหา WACC จะได้ คา่ อัตราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 8.11 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke
=
อัต ราผลตอบแทนต่อ ผู้ ถื อหน่ ว ย คํา นวณจากการใช้ ท ฤษฎี Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 9.36
Kd
=
ต้ นทุนทางการเงินของหนีสินที มีภาระดอกเบีย เท่ากับร้ อยละ 4.37 ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมเฉลียของกองทรัสต์
t
=
กําหนดให้ ไม่มีอตั ราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล เนืองจากกองทรัสต์ไม่เสียภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
D/(D+E) =
อัตราส่ วนหนี สิน เป้ าหมายของกองทรั สต์ โดยที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระอ้ างอิ งจากอัต ราส่ ว น
หนีสินเป้าหมายของกองทรัสต์
ตารางที 11 การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC) ของกองทรั สต์
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
9.36%
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
4.37%
D/(D+E) (3)
25.00%
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลหรือ t (4)
WACC หรื อ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
8.11%
จากสมมติ ฐานข้ างต้ น ที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระคํา นวณกระแสเงิน สดจากการดํา เนิ นงาน และมูล ค่า ของทรั พ ย์ สิ นทั ง 3
โครงการได้ ดังนี
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ตารางที 12 ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
- โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
- โครงการ WHA วังน้ อย
- โครงการ WHA สระบุรี
รายได้ ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

ปี ที 6

ปี ที 7

ปี ที 8

ปี ที 9

ปี ที 10

181.12
110.44
64.48
0.59
356.64
14.04
21.27
35.31

185.74
110.29
67.45
0.59
364.07
14.29
21.30
35.59

189.68
110.30
67.45
0.59
368.02
14.47
21.13
35.60

190.59
116.29
69.18
0.59
376.65
14.93
22.74
37.67

200.80
119.17
72.45
0.59
393.01
15.37
26.22
41.58

203.19
119.68
72.45
0.59
395.91
15.53
21.49
37.02

205.60
127.63
75.92
0.59
409.73
15.92
22.30
38.22

211.66
131.05
77.54
0.59
420.84
16.26
22.00
38.27

214.45
130.83
77.54
0.59
423.41
16.44
21.91
38.34

218.95
139.53
81.34
0.59
440.40
59.10
27.67
86.77

321.33

328.48

332.43

338.98

351.42

358.89

371.51

382.58

385.06

353.64

หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
- โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
- โครงการ WHA วังน้ อย
- โครงการ WHA สระบุรี
รายได้ ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน

ปี ที 11

ปี ที 12

ปี ที 17

ปี ที 18

222.41
141.79
82.92
0.59
447.72
21.36
22.66
44.02

223.21
142.02
82.92
0.59
448.74
21.51
22.53
44.04

224.39
146.07
84.97
0.59
456.02
21.78
23.42
45.20

232.30
149.30
88.88
0.59
471.07
22.22
23.14
45.35

237.46
149.87
88.88
0.59
476.80
22.80
27.85
50.65

240.77
159.97
93.46
0.59
494.79
23.29
23.99
47.27

249.47
164.21
97.77
0.59
512.04
23.77
23.68
47.45

253.14
164.81
97.77
0.59
516.31
24.00
23.52
47.52

256.29
175.85
102.60
0.59
535.33
24.52
24.58
49.10

267.53
173.19
104.96
0.59
546.28
25.25
29.46
54.71

403.70

404.70

410.82

425.72

426.15

447.52

464.59

468.79

486.23

491.58

หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
- โครงการ WHA ชลหารพิจิตร
- โครงการ WHA วังน้ อย
- โครงการ WHA สระบุรี
รายได้ ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
รวมค่ าใช้ จ่าย
Terminal Value
กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ
หัก: ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมของ
กองทรัสต์
มูลค่ ายุตธิ รรมของทรั พย์ สนิ

ปี ที 21

ปี ที 22

ปี ที 27

ปี ที 28

269.87
172.44
104.96
0.59
547.87
25.42
24.09
49.51

271.69
157.29
107.73
0.59
537.29
25.36
25.14
50.50

276.71
146.79
110.21
0.59
534.31
25.46
24.79
50.25

278.83
144.84
110.21
0.59
534.47
25.62
24.70
50.32

284.22
112.73
113.11
0.59
510.66
25.70
31.07
56.78

285.89
108.78
115.72
0.59
510.99
25.97
25.42
51.39

288.12
45.41
115.72
0.51
449.76
22.63
25.29
47.92

290.12
0.00
118.77
0.45
409.34
20.31
26.01
46.32

295.66
0.00
121.51
0.45
417.62
20.60
25.96
46.56

498.36

486.79

484.06

484.15

453.88

459.60

401.84

363.02

371.06 6,129.51

ปี ที 13

ปี ที 23

ปี ที 14

ปี ที 24

ปี ที 15

ปี ที 25

ปี ที 16

ปี ที 26

ปี ที 19

ปี ที 29

ปี ที 20

ปี ที 30
301.62
0.00
121.51
0.45
423.58
21.26
27.56
48.82
5,754.75

4,844.76
189.36
4,655.40

ดังนันมูล ค่ายุติธ รรมของทรั พย์ สินที กองทรั สต์จ ะเข้ าลงทุนในครังนี จากการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระมีม ูลค่า
เท่ากับ 4,655.40 ล้ านบาท และมี อัตราผลตอบแทนตลอดระยะเวลาประมาณการ 30 ปี (IRR) เท่า กับร้ อยละ 8.11 ซึงเท่ากับ
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ต้ นทุนทางการเงินเฉลียถ่ วงนําหนักของ WHART โดยมูลค่ายุติธรรมของทรั พย์ สินสูงกว่าราคาสูงสุดในการเข้ าทํารายการใน
ครังนี 5.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.12
นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทํ าการวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรั บการประเมิ นมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครังนี เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี
ตารางที 13 การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis) กรณีอัตราการเช่ าพืนทีภายหลังสินสุดสัญญา
มูลค่ าของทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)
กรณีที 1 ปรับอัตราการเช่าพืนที (Occupancy Rate) ภายหลังสิ นสุดสัญญาปั จจุบันลดลง
4,526.72
ร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
4,655.40
กรณี ที 2 ปรั บอั ตราการเช่า พืนที (Occupancy Rate) ภายหลัง สิ นสุด สัญญาปั จ จุบัน
4,784.09
เพิมขึนร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
จากการวิเคราะห์คา่ ความไวกรณีอตั ราการเช่าพืนทีภายหลังสินสุดสัญญาเช่าเดิม จะได้ มูลค่าทรั พย์ สินที กองทรั สต์จะเข้ า
ลงทุนในครังนี ทีระหว่าง 4,526.72 – 4,784.09 ล้ านบาท
ตารางที 14 การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis) กรณีการปรั บเพิม/ลดอัตราค่ าเช่ า
มูลค่ าของทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)
กรณีที 1 ตังแต่ปีที 21 คงอัตราค่าเช่าในอัตราเดิมจนสินสุดระยะเวลาประมาณการ
4,514.61
กรณีฐาน
4,655.40
กรณีที 2 ตังแต่ปีที 21 ปรับเพิมอัตราค่าเช่าในอัตราเดิม (อัตราค่าเช่าเติบโตร้ อยละ 10.00
ทุกๆ 3 ปี หรื อ อัตราค่าเช่ าเติบโตร้ อยละ 5.00 ทุกๆ 5 ปี ตามโครงสร้ างของ
4,811.09
สัญญาของผู้เช่าแต่ละราย) จนสินสุดระยะเวลาประมาณการ
จากการวิเคราะห์ค่าความไวกรณี การปรับเพิม/ลดอัตราการเติบโตของค่าเช่ า จะได้ มลู ค่าทรัพย์ สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ในครังนี ที ระหว่าง 4,514.61 – 4,811.09 ล้ านบาท
สรุ ปความเหมาะสมของราคาซือทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนในครั งนี
เนื องจากวิ ธีม ูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ ของกระแสเงิ นสดที ประเมินโดยที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระพิ จารณาเสมื อนการนํ าทรั พย์ สิ นที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน มาบริ หารงานภายใต้ ต้นทุนของกองทรั สต์ โดยพิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการกองทรั สต์
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมของกองทรัสต์ในการประมาณการ และนํ ากระแสเงินสดมาคิดลดด้ วยต้ นทุน
ถัวเฉลียของกองทรัสต์ ในขณะที ผู้ประเมินราคาอิสระพิ จารณาเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของทรั พย์ สิ นเพียงอย่างเดียว
ดังนัน ที ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่ าโดยวิธี มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิ นสดทีประเมินโดยทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระมีความเหมาะสม และมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในครั งนีมี มลู ค่ารวมเท่ ากับ 4,655.40
ล้ านบาท ซึงสูงกว่าราคาในการเข้ าทํารายการสูงสุดไม่เกิน 4,650.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.12
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1.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการจากร่ างสัญญาต่างๆ ที เกี ยวข้ องกับการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินของ WHA อันได้ แก่ ร่ างสัญญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลูกสร้ าง ร่ างสัญญาซือขายเครื องมือ และอุปกรณ์
ร่ า งสั ญญาโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที ดิ น โครงการ WHA วัง น้ อย ร่ า งสั ญญาตกลงกระทํ า การ และร่ า งสั ญญาแต่ ง ตั งผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ซึงมีรายละเอี ยดปรากฎในส่ วนที 1 ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงื อนไข
และ/หรื อข้ อกําหนดหลายประการของสัญญาดังกล่าว เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่ วยรักษาผลประโยชน์ ของ WHART
ให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินซึงมีสภาพเป็ นไปตามทีทังสองฝ่ ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทังเป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนด
ทีจะเอื อให้ WHART ได้ รับประโยชน์ จ ากการเข้ า ลงทุน ตามวัตถุประสงค์ ทีวางไว้ อั นได้ แ ก่ การลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ ที
ก่อให้ เกิ ดรายได้ เพือประโยชน์ ข องผู้ถื อหน่ว ยทรั ส ต์ข องกองทรั สต์ โดยรวม และ/หรื อ เป็ นเงื อนไขปกติทัวไปของการซือขาย
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ เป็ นเงื อนไขที คู่สัญญาตกลงกัน ตามความสมัค รใจ ซึงเงื อนไขดัง กล่ าวมิ ได้ ทํา ให้ WHART เสี ย
ประโยชน์ เช่น
 ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ WHA ต้ องดําเนินการให้ ทรั พย์ สินทีจะซือขายทังหมดปลอดจากภาระจํานอง และหาก
ทรัพย์ สินทีจะซือขายมีความเสียหายหรื อชํารุดบกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญ WHA ต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที
กําหนด รวมทังให้ สิทธิ WHART สามารถบอกเลิ กสัญญาได้ กรณีพบว่าทรัพย์ สิน ทีจะซือขายได้ รับความเสียหายอย่ างมี
นัยสําคัญ หรื อการประกอบกิจการของทรัพย์ สิน ทีจะซือขายมีการเปลียนแปลงทางลบอย่างมีนัยสําคัญ โดย WHA ไม่มี
สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากการบอกเลิกสัญญาด้ วยเหตุดงั กล่าว
 ข้ อกําหนดให้ ในวันโอนกรรมสิทธิ WHA ต้ องส่งมอบทรัพย์ สินทีจะซือขายซึง WHA ให้ คาํ รับรองว่าทรั พย์ สินดังกล่ าวไม่ อยู่
ภายใต้ ภาระผูกพันและ/หรื อไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมี ข้อพิ พาทใดๆ โดยยกเว้ นการให้ ทางเข้ าออกของแก่
เจ้ าของทีดินบริ เวณข้ างเคีย งของโครงการ WHA วังน้ อย รวมทังจะต้ องมีทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในสภาพทีดีและ
เหมาะสมกับการใช้ งานของโครงการต่างๆ รวมทัง WHA จะโอนสิ ทธิ และหน้ าทีภายใต้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที
เกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีจะซือขาย และเงินประกันทีได้ รับจากผู้เช่าภายใต้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การให้ แก่ WHART
 ข้ อกําหนดให้ WHART เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ขณะที WHA เป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าภาษี
ธุรกิ จเฉพาะ ค่า ภาษี เงิ น ได้ นิ ติบุค คลหั ก ณ ที จ่ าย ค่าใช้ จ่า ยและค่า อากรแสตมป์อันเกียวกับการการจดทะเบีย นโอน
กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินตามสัญญานีจากWHA มายัง WHART และค่าใช้ จ่ายในการโอนมิเตอร์ นํา และมิเตอร์ ไฟฟ้าจาก
WHA มายัง WHART
 ข้ อกําหนดที WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าอาคารคลังสิ นค้ าทีไม่มีผ้ ูเช่ า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ของโครงการ WHA ชล
หารพิจิตร และโครงการ WHA สระบุรี รวมถึงตกลงจะชําระค่าเช่าพืนทีเช่าหลังคาทีไม่ มีผ้ เู ช่ า ณ วันที WHART เข้ าลงทุน
ของโครงการ WHA ชลหารพิ จิต ร และโครงการ WHA วัง น้ อ ย ในอัต ราที กํ าหนด เป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี
ตามลําดับ นับจากวันที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน รวมทัง WHA ตกลงวางเงินประกันการเช่าและการบริ การสําหรับ
เพือเป็ นการประกันการชําระค่าเช่าพืนที เช่ าส่ วนทีเหลือดัง กล่าวด้ วย นอกจากนี กรณีอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ (ซึง
เข้ าเป็ นผู้เช่าแทน WHA ในอาคารหรื อพืนทีหลังคาทีว่าง ณ วันที WHART เข้ าลงทุน) ตํากว่าอัตราค่าเช่ าที กํา หนด WHA
ตกลงจะรับผิดชอบค่าเช่าส่วนทีขาด จนครบกําหนดระยะเวลาเช่าอาคารและพืนทีหลังคาทีคงเหลือ
 ข้ อกําหนดที WHA ตกลงจะชําระค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าโครงการ WHA วังน้ อยทีบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติก จํ ากัด
และบริ ษัท แอลเอฟ โลจิส ติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้เช่ าอยู่ในปั จจุบัน กรณีผ้ ูเช่าดังกล่าวไม่ต่อ อายุสัญญาเช่ า
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หรื อไม่มีผ้ เู ช่ารายใหม่ หรื อมีการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อมีการทําสัญญากับผู้เช่ ารายใหม่แต่อายุของสัญญามีระยะเวลาน้ อย
กว่า 1 ปี ในอัตราทีกําหนด เป็ นระยะเวลา 1 ปี
สําหรับเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดในร่างสัญญาแต่งตังให้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สําหรับทรัพย์ สินทีจะเข้ าลงทุน
เพิมเติมครั งนี ซึงโดยส่ วนใหญ่ เป็ นเงื อนไขและ/หรื อ ข้ อกํ าหนดทีเหมื อนกั บสัญญาแต่ งตังผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ สํ าหรั บ
ทรั พย์ สิ นที WHART เข้ า ลงทุน ครั งแรกเมื อเดือ นธั นวาคม 2557 (ยกเว้ นเงื อนไขที กํา หนดให้ WHART เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการและบํารุงรัก ษาทรัพย์ สิ น และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึงแตกต่างจากสัญญาแต่งตัง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เดิมทีค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ ดี ค่าธรรมเนี ยม
ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ สํา หรั บทรั พย์ สินที จะเข้ า ลงทุนเพิ มเติม ครังนี จะมิ ได้ รวมค่า ใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัด การและ
บํารุ งรั กษาทรั พย์ สิน และค่า สาธารณูป โภคส่ ว นกลางดัง กล่ าว) ที ปรึ กษาทางการเงิน อิสระเห็น ว่า ข้ อ กํ าหนดต่า งๆ ในร่ า ง
สัญญาดังกล่าวจะช่วยให้ WHART สามารถเข้ าบริ หารจัดการและหาประโยชน์ จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุนในครังนีได้ อย่างราบรื น
ทันทีภายหลังการเข้ าทํ ารายการ อีกทัง เป็ นข้ อ กําหนดที จะช่วยควบคุมดูแลให้ WHA ปฏิ บัติหน้ าที ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื อประโยชน์ สูงสุดของทรั สต์ อย่างไรก็ ดี เงือนไขเกียวกับผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่า ยในการดูแลบริ หาร
จัดการและบํ ารุ งรั กษาทรั พย์ สิ น และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางที เปลียนแปลงไปนัน เป็ นเงื อนไขที คู่สัญญาตกลงกันตาม
ความสมัครใจ และค่าจ้ างบริหารทรัพย์สินในครั งนีไม่ได้ รวมค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมี ความเห็นว่า ด้ วย
ทรัพย์ สินทีเข้ าลงทุนในครังนีได้ รับการดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพดี และมีอายุอาคารประมาณ 1 – 2 ปี โดยบางอาคารยังมิได้ มี
การเข้ าใช้ ประโยชน์ ดังนัน ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริหารจัดการและบํารุงรั กษาทรั พย์ สินทีเกิดขึนจริ งอาจอยู่ใ นระดับตํา และจะ
ไม่ส่งผลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญต่อประโยชน์ และ/หรื อผลตอบแทนที WHART จะได้ รับจากการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินครังนี
นอกจากนีประมาณการทางการเงินของทีปรึ กษาทางการเงินอิ สระที ใช้ ใ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรั พย์ สินดังกล่ าวได้
เผือค่าใช้ จ่ายการบริ หารจัดการและบํารุ งรั กษาทรั พย์ สิน และค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภคส่ วนกลางไว้ แล้ ว ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
ข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของ WHA ครั งนี มีความความเหมาะสม
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ส่ วนที 2 สรุ ปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงิ นอิสระเกี ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงือนไขของการเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สินของ WHA ดังกล่ าว มีความ
เหมาะสม เนืองจาก
1. เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ แก่ WHART ทันทีภายหลังการเข้ าลงทุน เนื องจากทรั พย์ สินที
จะลงทุนดังกล่าวปั จจุบันมีอัตราการเช่าพืนที (Occupancy Rate) เฉลียรวมทัง 3 โครงการร้ อยละ 84.88 (ไม่รวมพื นที
เช่าหลังคา) และสําหรับอาคารคลังสินค้ าและพืนทีเช่าหลังคาอาคารคลังสิ นค้ า (สําหรั บติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์ ) ทียังไม่มี
ผู้เช่า ณ วันทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุน WHA จะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าเสมือนเป็ นผู้เช่ าเป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 25 ปี ตามลํ าดับ
นับแต่วนั ที WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน ประกอบกับสินทรั พย์ ดังกล่าวมีข้อได้ เปรี ยบด้ านที ตัง ซึงตังอยู่ในบริ เวณเขต
จังหวัดสมุทรปราการ อยุธยา และสระบุรี ที เป็ นศูนย์ กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทีสํา คัญแห่ง หนึงของ
ประเทศ ทําให้ ทรัพย์ สินดังกล่าวเป็ นที ต้ องการของตลาด และทําให้ WHART มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่ าและค่าบริ การ
จากทรัพย์ สินดังกล่าวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงในกรณีทรั พย์ สินดังกล่ าวมีอัตราการเช่าพืนที (Occupancy Rate) และ
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามแผนงานที WHART วางไว้ จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของ WHART ในรูปผลประโยชน์ ตอบแทนจากผลการดําเนินงานทีเติบโตขึนของ WHART ในอนาคต
2. ทําให้ WHART มีขนาดสินทรัพย์และรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การเพิมขึน ซึงอาจช่ วยเพิ มความเชื อมันและความน่าสนใจ
ของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อนักลงทุน ซึงความต้ องการหน่วยทรัสต์ ของ WHART ทีเพิมขึนนัน เป็ นปั จจัยหนึงทีอาจช่ วย
สนับสนุนราคาและสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ของ WHART ในอนาคต
3. เพิ มสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ประเภท Freehold และความหลากหลายของทรั พ ย์ สิ น ในด้ า นทํ า เลที ตัง ทํ า ให้
WHART มีความต่อเนื องด้ านรายได้ จากการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ ในทรั พย์ สิ นเพิมมากขึน และช่ วยลดความเสียงจาก
การพึงพิงรายได้ ทีมีจากทรัพย์ สินเดิมทีล้ วนมีทีตังบริ เวณด้ านตะวันออกของกรุงเทพฯ
4. ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติมครั งนี จะ
ไม่ ด้ อยลงไปกว่ า เดิม โดยผู้ ถือ หน่ว ยทรั ส ต์ เดิ ม จะมี อัต ราผลตอบแทนในปี แรกประมาณร้ อยละ 7.8 (รายละเอี ย ด
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรแสดงไว้ ในส่วนที 1 ข้ อ 1.2.1 ของรายงานฉบับนี)
5. ราคาในการเข้ าลงทุนทรัพย์ สินเพิ มเติมที 4,650.00 ล้ า นบาท ตํากว่าราคายุติ ธรรมของทรั พย์ สิ นทีประเมิ นโดยที ปรึ กษา
ทางการเงิ นอิ สระด้ วยวิธี คิดลดกระแสเงิ นสด ซึงเท่ ากับ 4,655.40 ล้ านบาท (รายละเอียดการประเมิ นราคายุติธรรมของที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี) และมี อัตราผลตอบแทนตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 30 ปี (IRR) ทีร้ อยละ 8.11 ซึงเท่ากับต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียของ WHART
6. เงือนไขการซือขายทรัพย์ สินระหว่าง WHART และ WHA เป็ นเงื อนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่ วยรักษาผลประโยชน์ ของ
WHART ให้ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ซงมี
ึ สภาพเป็ นไปตามทีทังสองฝ่ ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ และเอือให้ WHART
ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าลงทุนตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ รวมทังเป็ นเงื อนไขปกติทัวไปของการซือขายอสังหาริ มทรั พย์
และ/หรื อเป็ นเงือนไขทีคูส่ ัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ WHART เสียประโยชน์
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสียงทีผู้ถือหน่วยทรั สต์ ควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการ
ลงมติอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการ
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1. WHART จะมี ภ าระหนี สิ น เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น กรณี ก้ ู ยื ม เงิ น จากสถาบั น การเงิ น สูง สุ ด ตามมติ
คณะกรรมการทีไม่เกิน 1,400 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ มเติม อย่ างไรก็ดี
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ากระแสเงินสดจากการจัดหาผลประโยชน์ในทรั พย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนในครั งนี จะ
มีจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบียและชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ ภายในกําหนดเวลา
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีมิได้ ใช้ สิทธิ ในการจองซือหน่วยทรัสต์ในการเพิมทุนของกองทรัสต์ ซึง WHART จะออก
และเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ จํานวนประมาณไม่ เกิ น 368,000,000 หน่ วย เพือนํ าเงิ นที ได้ รับจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติม ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัส ต์เดิมทังหมด
ไม่ได้ ใช้ สิทธิในการจองซือหน่วยทรัสต์ จะทํ าให้ เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถื อหน่ วยทรั สต์ (Control dilution) ประมาณ
ร้ อยละ 54.21 (รายละเอียดปรากฎในส่วนที 1 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี) นอกจากนี กรณีที ราคาหน่วยทรั สต์ทีจะ
เสนอขายตํากว่าราคาหน่วยทรัสต์ในตลาด ณ ขณะนัน อาจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price
Dilution)
3. ความเสี ยงกรณี WHART ไม่ สามารถจั ดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นที เข้ าลงทุนในครั งนี ได้ ตามแผนงานที วางไว้ อัน
เนืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่ต่ออายุสัญญาของผู้เช่าเดิม การลดลงของอัตราค่าเช่าโดยรวม การไม่สามารถจัดหา
ผู้เช่ารายใหม่ในทรัพย์สินทียังไม่มีผ้ เู ช่าแทน WHA ภายหลังสินสุดระยะเวลาเช่ า 3 ปี สําหรั บอาคารคลังสินค้ า และ 25 ปี
สําหรับพืนทีเช่าหลังคาอาคารคลังสินค้ า (สําหรั บติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์ ) นับจากวันที WHART เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ซึง
อาจเกิดขึนได้ จากหลายปั จจัย เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะการแข่ งขันทีรุ นแรงจากการเพิมขึนของ
อุปทานอาคารคลังสินค้ าในบริ เวณพืนทีตังของทรัพย์ สินที WHART จะเข้ าลงทุนในครังนี เป็ นต้ น
ทังนี เมือพิจารณาประโยชน์ ที WHART คาดว่าจะได้ จากการเข้ าทํารายการ ความเหมาะสมของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํา
รายการประกอบกับ ข้ อด้ อยและความเสียงแล้ ว ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่าการเข้ าทํารายการในครังนีมี ประโยชน์ ต่อ
WHART และมีความเหมาะสม ดังนันผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการในครังนี
อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั สิ ําหรั บการทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพิ นิจของผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ของ WHART
เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็น
ในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ใน
ครังนีด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระของ WHART ขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าที ศึกษา และวิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชี พ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่างเทียง
ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยของ WHART เป็ นสําคัญ
ทังนี การให้ ความเห็นในการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิ งจากข้ อมูลทีได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของ WHAREM และ WHA ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยที ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระตังข้ อสมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริง ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถูกต้ อง และ/
หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระในการให้ ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนีทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึ งไม่อ าจยื นยัน ถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจ
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เกิดขึนต่อ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์
เพือให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ WHART ต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน และการให้ ความเห็นของ
ทีปรึ ก ษาทางการเงิ นอิ ส ระนี มิ ได้ เป็ นการรั บรองผลสํ า เร็ จ ของการเข้ าทํ า รายการต่างๆ รวมถึ งผลกระทบที อาจเกิ ด ขึ นกั บ
WHART
ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ )
(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
หุ้นส่วนบริ หาร
หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้ อมูลทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1) ประวัติและความเป็ นมาของ WHART
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี ยม โกรท (“WHART” หรื อ “กองทรัสต์”) จัดตังขึน
เมือวันที 8 ธัน วาคม 2557 โดย WHART ได้ นําเงิ นที ได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ แก่นักลงทุน ในช่ วงระหว่าง
วันที 1 - 4 ธันวาคม 2557 จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ป อร์ เรชัน จํ ากัด
(มหาชน) (“WHA) ซึงเป็ นทรัพย์ สินทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในครังแรก ประกอบด้ วย พืนทีให้ เช่าคลังสินค้ าและศูนย์ กระจายสิ นค้ า
จํานวน 167,107.45 ตารางเมตร และพื นทีให้ เช่าหลังคา (สําหรั บติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์ ) จํานวน 74,617.34 ตารางเมตร โดย
พืนทีเช่าดังกล่าวอยู่ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ 3 โครงการของ WHA คือ (1) โครงการศูนย์ กระจายสิ นค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) (รายละเอียดทรั พย์ สินของ
WHART ปรากฎในข้ อ 1.3 สินทรัพย์ของ WHART ของเอกสารแนบ 1 นี) ทังนี หน่ วยทรัสต์ของ WHART ได้ เข้ าซือขายในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ เป็ นวันแรกในวันที 18 ธันวาคม 2557
ข้ อมูลสรุปของ WHART มีดงั นี
ชือกองทรัสต์
: ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท
(WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
ผู้จัดการกองทรัสต์
: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“WHAREM”)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“WHA”)
ทรัสตี
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“KAsset”)
อายุของกองทรัสต์
: ไม่มีกําหนดอายุ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 3,107,900,000 บาท
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.2)

วัตถุประสงค์ และโครงสร้ างการจัดการของ WHART

WHART จัดตังขึนเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมี วตั ถุประสงค์
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลัดทรั พย์ ฯ โดย WHART จะนํา
เงินทีได้ รับจากการระดมทุนไปลงทุนในทรั พย์ สินและนําทรัพย์ สินทีลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่า
ช่วง การให้ ใช้ พืนทีในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การที เกี ยวข้ องกับการเช่าหรื อทรั พย์ สินทีให้ เช่า อย่างไรก็ ดี
WHART จะไม่เข้ าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรื อธุ รกิ จโรงพยาบาล เป็ นต้ น รวมทังจะ
ไม่นําอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลทีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์ นันไปใช้ ประกอบธุ รกิจที
ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
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ทังนี โครงสร้ างของ WHART ปรากฏตามแผนภาพด้ านล่าง
ผู้ จัดการกองทรั สต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จํา กัด

ผู้ ถือหน่ วยทรั สต์
บริหารจัดการ
กองทรัสต์
ค่าธรรมเนียม

แต่งตัง

ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินลงทุน

กองทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ แ ละ
สิทธิก ารเช่ าดั บบลิว เอชเอ พรี เมียม โกรท

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ผู้ บริ หารอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบ
ดูแล
กองทรัส ต์

ทรั สตี

ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า

ให้ เช่าพืนที

ผู้เช่ า
เช่ าพื นทีอาคารคลัง สินค้ า และศูนย์
กระจายสินค้ าและเช่ าพืนทีหลังคา

ทีมา : รายงานประจําปี 2557 ของ WHART

ผู้มีส่ วนเกี ยวข้ องต่อ การดูแ ล ตรวจสอบ และบริ ห ารจั ดการ WHART ประกอบด้ ว ย (1) ทรั สตี (2) ผู้จัด การกองทรั ส ต์ (3)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยข้ อมูลสรุปของแต่ละส่วน มีดงั นี
1. ทรัสตี
ชือ
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันทีจดทะเบียน
ทีตัง

:
:
:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
0105535048487
18 มีนาคม 2535
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
ทุนจดทะเบียน
: 135,771,370 บาท
ลักษณะและขอบเขต :  KAsset เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
การดําเนินธุรกิจ
 หน้ าที ของ KAsset ในฐานะทรั สตีของ WHART คือ ทรั สตีจะทํา หน้ า ทีติ ดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบการบริ ห ารจัดการกองทรั สต์ ของผู้จัดการกองทรั สต์ ด้วยความซือสัตย์ สุจริ ตและ
ระมัดระวังเยี ยงผู้มีวิชาชีพด้ ว ยความชํ านาญ รวมทังควบคุมดูแ ลการลงทุนของกองทรัส ต์
การเปิ ดเผยข้ อมูล ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ เป็ นไปตามสั ญญาก่ อ ตังทรั ส ต์ โดยปฏิ บัติ ต่อ ผู้ รั บ
ประโยชน์ อย่ างเป็ นธรรมเพือประโยชน์ สูงสุ ดของผู้รับประโยชน์ และเป็ นไปตามกฎหมายที
เกียวข้ อง
รายชือผู้ถือหุ้น
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ KAsset ณ วันที 1 กันยายน 2557 มีดงั นี
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1 . ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
27,154,268
100.00
2 . นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
1
0.00
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3.
4.
5.
6.
7.

นายวีรวัฒน์ ปั ณฑวังกูร
นายศิริพงษ์ นันทศรี
นายสุรศักดิ ดุษฎีเมธา
นางสาวเสาวภาค พินิจ พิชิตกุล
นายอดิศวร์ หลายชูไทย
รวม

1
1
1
1
1
27,154,274

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ทีมา : www.bol.co.th

รายชือกรรมการและ
ผู้บริหาร

: รายชือกรรมการและผู้บริ หารของ KAsset มีดงั นี
รายชือ
1 . นายปรี ดี ดาวฉาย
2 . นายวศิน วณิชย์วรนันต์
3 . นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกลู
4 . นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
5. นางกิตยิ า ฤกษ์ ภรู ิ ทตั
6. นางรัตนาพรรณ ศรี มณีกุลโรจน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีมา : www.kasikornasset.com

2. ผู้จัดการกองทรัสต์
ชือ
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันทีจดทะเบียน
ทีตัง
ทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแล้ ว
ลักษณะและขอบเขต
การดําเนินธุรกิจ

รายชือผู้ถือหุ้น

:
:
:
:
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
0115557007350
23 เมษายน 2557
1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

: WHAREM ทํา หน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ของทรัสต์ เพื อการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ โดย
หน้ าที ในฐานะผู้จั ดการกองทรั สต์ข อง WHART คือ บริ หารจัดการกองทรั สต์ และทรั พย์ สิ นของ
กองทรัสต์ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับ ผิดชอบตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาก่อตังท
รัสต์และสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที เป็ นการดําเนิน งาน
ทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธ์ ลงทุนในการได้ มาและจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สิน จัดทํ างบประมาณ งาน
นักลงทุนสั มพันธ์ การกํ ากับการปฏิ บัติง านและการดํ าเนิน กิจ การต่า งๆ ของกองทรั สต์ จั ดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ด้ วยการให้ เช่าทรัพย์ สิ นของกองทรัสต์และให้ บริ การที
เกียวเนื องกับการเช่า และนํา รายได้ จ ากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน มาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
: โครงสร้ างการถือหุ้นของ WHAREM มีดงั นี
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
99,997
99.997
2 . นายสมยศ อนันตประยูร
1
0.001
3 . นางจรีพร อนันตประยูร
1
0.001
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4 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
รวม

1
100,000

0.001
100.000

ทีมา : รายงานประจําปี 2557 ของ WHART

รายชือกรรมการ

: รายชือกรรมการของ WHAREM มีดงั นี
รายชือ
1 . นายกําธร ตติยกวี
2 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
3 . นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการแและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการอิสระ

ทีมา : รายงานประจําปี 2557 ของ WHART

รายชือผู้บริหาร

: รายชือผู้บริหารของ WHAREM มีดงั นี
รายชือ
ตําแหน่ ง
1 . นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและผู้อํานวยการฝ่ าย
การตลาดและพัฒนาธุ รกิจ
2 . นายรชต ตราชูวณิช
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3 . นายธนาภัทร อนันตประยูร ผู้อํานวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน
4. นายโกศล แย้ มลีมลู
ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริหารและจัดการ
ความเสียง
ทีมา : รายงานประจําปี 2557 ของ WHART

3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชือ
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
วันทีจดทะเบียน
:
ทีตัง
:
ทุนจดทะเบียน
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
0107555000082
23 เมษายน 2555
1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,431,233,233 บาท และทุนชํ าระแล้ ว1,314,397,866 บาท แบ่ งเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 1,314,397,866 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ลักษณะและขอบเขต : ธุรกิจหลักของ WHA ประกอบด้ วย
การดําเนินธุรกิจ
(1) ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการลงทุนพัฒนาและบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจ
ย่อย ได้ แก่ ธุ รกิ จการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพือรายได้ ค่าเช่ าและบริ การ ธุรกิ จการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือจําหน่าย ธุรกิจการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
(2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ทีติดตังบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
นอกจากนี WHA ได้ รั บการว่ า จ้ า งให้ เป็ นผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข อง WHART ซึ งมี ห น้ า ที
ดังต่อไปนี
(1) ดูแลและบํ ารุ งรั กษาอสังหาริ มทรั พย์ และทรัพย์ สินอืนๆ ให้ อยู่ในสภาพทีดีเพือประโยชน์ ใน
การบริการ บริหารและจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ รวมถึ ง จัดหา
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รายชือผู้ถือหุ้น

บริ ษัทประกันภัยและชําระเบียประกันภัย
(2) อํ า นวยความสะดวกให้ กับ ทรั ส ตี ผู้ประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ แ ละผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ในเรืองทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
(3) ร่ วมกับผู้จัดการกองทรั สต์เพือทําให้ กองทรั สต์ได้ มาซึงใบอนุญาตและ/หรื อเอกสารอื นใดที
เกียวข้ องและจําเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรั สต์จัดหาผู้เช่า
พืนทีในอสั ง หาริ มทรั พย์ รวมทังประสานงานและเจรจากับ ผู้เช่า ในการเข้ าทํ า สัญญาเช่ า
สัญญาบริ การหรือสัญญาอืนใดทีเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
: รายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที 17 มีนาคม 2558 มีดังนี
รายชือ
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1 . บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง จํากัด
329,916,681 25.10
2 . นางจรีพร อนันตประยูร
169,676,493 12.91
3 . นายสมยศ อนันตประยูร
159,103,167 12.10
4 . UBS AG HONG KONG BRANCH
100,227,272
7.63
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
91,827,644
6.99
6. นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล
47,517,565
3.62
7. นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส
42,300,000
3.22
จํากัด
8. นายวุฒิ จารุ กรสกุล
18,895,869
1.44
9. นายนเรศ งามอภิชน
15,276,647
1.16
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
14,365,128
1.09
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน
325,291,400 24.74
รวม
1,314,397,866 100.00
ทีมา : www.set.or.th

รายชือกรรมการ

: รายชือกรรมการของ WHA ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี
รายชือ
ตําแหน่ ง
1 . นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการบริ ษัท
2 . นางจรีพร อนันตประยูร
กรรมการบริษัท
3 . นายสุรเธียร จักรธรานนท์
กรรมการบริษัท
4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
กรรมการบริษัท
5. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
กรรมการบริษัท
6. นายสมศักดิ บุญช่วยเรื องชัย
กรรมการบริษัท
7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
กรรมการบริษัท
8. ดร.พิชิต อัคราทิตย์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.สมศักดิ ประถมศรี เมฆ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
10. ดร.อภิชัย บุญธีรวร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ทีมา : แบบ -1 ปี 2557 ของ WHA

รายชือผู้บริหาร

: รายชือผู้บริหารของ WHA ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชือ
นายสมยศ อนันตประยูร
นางจรีพร อนันตประยูร
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
นายสมศักดิ บุญช่วยเรื องชัย

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทีมา : แบบ -1 ปี 2557 ของ WHA

1.3)

นโยบายการลงทุนและสินทรั พย์ ของ WHART

WHART เป็ นกองทรัสต์ทีมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรัพ ย์ สินอืน หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธี อืน เพือประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ข องกองทรัส ต์โ ดยรวม สําหรั บนโยบายการลงทุน จะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1. เน้ นการลงทุนในทรัพย์ สินประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ อื นใดที
กองทรัสต์อาจลงทุนได้ โดยมูลค่าในการเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินอิสระ อย่างไรก็ ดี
ราคาที WHART จะเข้ า ลงทุนนันอาจแตกต่างจากราคาประเมิ นโดยผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินอิสระ เนื องจากผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะกําหนดราคาของหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขาย โดยคํานึ งถึงผลการสํารวจ
ความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนันๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลียทีนักลงทุนคาดหวัง
และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายดังกล่าวให้ กบั ผู้ลงทุน
2. WHART อาจพิ จารณาลงทุ นเพิมเติม ในทรั พย์ สิน ประเภทอื นนอกเหนื อ จากข้ อ 1. ข้ า งต้ น หาก WHAREM ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรั สต์ได้ ดําเนินการศึกษา รวมถึงประเมิ นปั จจัยต่างๆ ทีเกี ยวข้ อง และเห็ นว่าการลงทุนเพิมเติมดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
3. WHART อาจพิจารณาลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริ ษัททีจัด ตังขึ น โดยมี วตั ถุประสงค์เพือดําเนิ นการในลักษณะเดียวกัน กับ
WHART โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
 WHART ต้ องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด และไม่ น้อยกว่า
ร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท
 แสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่ าว มี
การประกอบกิ จการเป็ นไปตามสัญญาก่ อ ตังทรั สต์ และหลัก เกณฑ์ ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื นที
เกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีทีกองทรั สต์ ลงทุนในทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์
โดยตรง
ทรัพย์ สินที WHART ได้ เข้ าลงทุนในปั จจุบนั มีดงั นี
1. โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 2
ทีตัง
: ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการเข้ า : กองทรัสต์เข้ าทําสัญญากับ WHA ซึงเป็ นเจ้ าของทีดินและอาคารคลังสินค้ าในโครงการดังกล่าว เพือ
ลงทุนของ
ลงทุนในสินทรัพย์ ดังนี
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กองทรัสต์

ผู้เช่าและ
สัญญาเช่า

อายุอาคาร
ภาระผูกพัน

 กรรมสิทธิ ในทีดินรวม1 โฉนด เนือทีดินรวม 35 ไร่
 กรรมสิทธิ ในอาคารพืนทีเช่ารวม 35,092.97 ตร.ม.
 กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ
: ทรัพย์ สินดังกล่าว มีรายชือผู้เช่า ดังนี
1) บริ ษัท แอลเอฟโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้เช่าทีดิน (บางส่ วน) และอาคารคลังสินค้ า
ของโครงการศูนย์ กระจายสิ นค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 ระยะเวลาเช่า 10 ปี (ตังแต่ 1
ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2564)
2) บริ ษัท แม็คกรุ๊ปจํากัด (มหาชน) เป็ นผู้เช่ าพื นทีของอาคารโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA
ลาดกระบัง Phase 2 โดยมีสญ
ั ญาเช่า ดังนี
 พืนทีส่วนทีมีกําหนดระยะเวลาเช่า ตังแต่ 15 มีนาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2568
 พืนทีส่วนทีมีกําหนดระยะเวลาเช่า ตังแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559
: Phase 1 : 3 ปี 3 เดือน และ Phase 2 : 10 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
: หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม.18)
ทีตัง
: ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะการเข้ า : กองทรัสต์รับโอนสิทธิการเช่ าในทีดิน และรั บโอนกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้ าในโครงการดังกล่าว
ลงทุนของ
จาก WHA ส่ ง ผลให้ กองทรั ส ต์ เข้ า เป็ นคู่สั ญญาในสั ญญาเช่ า ที ดิ น กั บ เจ้ าของที ดินแทน WHA
กองทรัสต์
รายละเอียดสิทธิการเช่าและอาคารทีกองทรัสต์รับโอนมา มีดงั ต่อไปนี
 สิทธิการเช่าในทีดินรวม 2 โฉนด เนือทีดินรวม 74 ไร่ 2 งาน 67 ตร.ว.
 กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้ าจํานวน 7 หลัง ขนาดพืนทีเช่ ารวม 72,179.48 ตร.ม. และพืนทีเช่า
หลังคา (สําหรับติดตังแผงโซล่าร์ เซลล์) รวม 23,976.30 ตร.ม.
 กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ
ผู้เช่า และสั ญญา : ทรัพย์ สินดังกล่าว มีรายชือผู้เช่า ดังนี
เช่า
1) บริ ษัท ฮิตาชิทรานสปอร์ ตซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด : เช่าอาคารคลังสินค้ า 2 หลัง ระยะเวลา
เช่าตังแต่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2558 (ทังนีให้ สิทธิ แก่ผ้ เู ช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้
2 ครัง ครังละ 3 ปี )
2) บริ ษัท เอพี แอล โลจิ สติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด : เช่าอาคารคลังสินค้ าบางส่วน 1
หลัง ระยะเวลาเช่าตังแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559
3) บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสินค้ าบางส่ วน 1 หลัง ระยะเวลาเช่ า
ตังแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2560
4) บริ ษัท เคอรี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสินค้ าบางส่ วน 1 หลัง ระยะเวลาเช่ า
ตังแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
5) บริ ษัท ยูเซ็น โลจิส ติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสิ นค้ าบางส่ วน 1 หลัง ระยะเวลา
เช่า ตังแต่ 1 กันยายน 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2558
6) บริ ษั ท คากะ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) จํ า กัด เช่ า อาคารคลัง สิ นค้ า บางส่ วน 1 หลั ง
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อายุอาคาร
ภาระผูกพัน

ระยะเวลาเช่า ตังแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
7) บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสิ นค้ า 2 หลัง ระยะเวลาเช่าตังแต่ 16
มกราคม 2555 ถึง 15 มกราคม 2560
8) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1 จํากัด บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 3
จํากัด และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ าร์ รูฟ 6 จํากัด เช่าพืนทีส่วนหลังคาบางอาคาร
เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา
ระยะเวลาเช่า 25 ปี ตังแต่วนั ที 30 เมษายน 2557
: อายุอาคารอยู่ในช่วงระหว่าง 2 ปี 4 เดือน ถึง 3 ปี 7 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
: หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา – ตราด กม. 23)
ทีตัง
: ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะการเข้ า : กองทรัสต์เข้ าทําสัญญากับ WHA ซึงเป็ นเจ้ าของทีดินและอาคารโรงงาน เพือลงทุนในสินทรัพย์ ดังนี
ลงทุนของ
 กรรมสิทธิ ในทีดินรวม4 โฉนด เนือทีดินรวม 65 ไร่ 21.9 ตร.ว.
กองทรัสต์
 กรรมสิทธิ ในอาคาร3 หลัง พืนทีเช่ารวม 59,835 ตร.ม. และพืนทีเช่าหลังคารวม 50,641.04 ตร.
ม.
 ลงทุนในกรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ
ผู้เช่า และสั ญญา : ทรัพย์ สินดังกล่าว มีรายชือผู้เช่า ดังนี
เช่า
1) บริ ษัท นิ สสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารบางส่ วน 3 หลัง ระยะเวลาเช่ าตังแต่ 1
กันยายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2561
2) บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสิ นค้ าบางส่ วน 1 หลัง ระยะเวลา
เช่า ตังแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2561
3) บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี (ประเทศไทย) จํากัด เช่าอาคารคลังสิ นค้ าบางส่ วน 1 หลัง ระยะเวลา
เช่า ตังแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
ทังนี WHA ตกลงจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่ WHART เป็ นเวลา 25 ปี เว้ นแต่ในช่ วงเวลา 25 ปี
WHA สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าหลังคาได้ โดยมีระยะเวลาเช่ าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที เหลือของ 25
ปี
อายุอาคาร
: อายุอาคารอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ปี 4 เดือน ถึง 1 ปี 9 เดือน (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
ภาระผูกพัน
: หลักประกันการกู้ยืมเงิ นจากธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)
1.4)

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์

กองทรั ส ต์เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ ในที ดิ น อาคาร รวมทังงานระบบและส่ วนควบต่ างๆ และเป็ นผู้ มี สิท ธิ การเช่ า ในที ดิน ซึง
กองทรั สต์ ดํา เนิ น การจัด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน โดยนํ า ทรั พย์ สิ นดังกล่ าวออกให้ เช่า แก่ ผ้ ูเช่ า ทั งนี ทรั สตี ในฐานะผู้
ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์แทนผู้ถือหน่วยทรัสต์จะว่าจ้ างผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทําหน้ าทีดูแลการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน
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ของกองทรัสต์ผ่านการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือก่ อให้ เกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ ได้ ด้วยการเข้ าทําสัญญา
เช่ากับผู้เช่า ซึงมีลักษณะเป็ นสัญญาเช่าทีมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสํ าหรับผู้
เช่าทุกราย รวมทังว่าจ้ างผู้บริ หารสิ นทรั พย์ ให้ ทําหน้ าที บริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่กองทรัสต์ ภายใต้ การกํ ากับดูแล
โดยผู้จดั การกองทรัสต์
2.

รายชือผู้ ถอื หน่ วยของ WHART

ณ วันที 15 พฤษภาคม 2558 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ล่าสุด) กองทรัสต์ WHART มีทุนจดทะเบี ยนและทุนจด
ทะเบียนเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 3,107,900,000 บาท มีจํานวนหน่ วยทรัสต์ทังสิน 310,790,000 หน่วย มูลค่า หน่วยละ10 บาท
โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังนี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที 15 รายชือผู้ ถอื หน่ วยรายใหญ่ ของกองทรั สต์ WHART ณ วันที 15 พฤษภาคม 2558
รายชือ
จํานวนหน่ วย
ร้ อยละ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
46,618,500
15.00
สํานักงานประกันสังคม
40,000,000
12.87
บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
20,000,000
6.44
ธนาคารออมสิน
20,000,000
6.44
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
16,512,700
5.31
บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
10,000,000
3.22
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํ ากัด (มหาชน)
7,537,000
2.43
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,650,000
1.82
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี อินคัม พลัส
5,160,600
1.66
นายนพพร บุญลาโภ
5,000,000
1.61
รวมทุนชําระแล้ ว
310,790,000
100.00

ทีมา : www.set.or.th

3.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ WHART ทีผ่ านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คเู ปอร์ ส เอบี เอเอส จํากัด
สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 (ตังแต่วนั ที 8 ธัน วาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557) และงบการเงิ นฉบับสอบ
ทานสําหรับงวด 3 เดือน สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ตารางที 16 สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของ WHART สําหรั บปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
และงวด 3 เดือน สินสุด ณ 31 มีนาคม 2558
งบดุล (หน่ วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
4,406,368.93
4,406,368.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
125,884.38
70,018.64
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
90,228.78
94,972.12
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งบดุล (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิมรอเรียกคืน
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้ วย
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
งบกําไรขาดทุน (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายอืน
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบียจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
การเพิมขึนในสินทรัพย์ สทุ ธิ จากการดําเนินงานสําหรับงวด

31 ธันวาคม 2557
934.89
37,339.70
3,663.26
4,613,297.53

31 มีนาคม 2558
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

3,107,900.00
59,098.84
3,166,998.84
10.1901

ปี บัญชี 2557*
14,141.25
233.85
14,375.10
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

ม.ค.-มี.ค. 2558
80,625.76
88.74
80,714.49
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

*ตังแต่วนั ที 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

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

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)
55,867.74

*ตังแต่วนั ที 8 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
(หน่ วย : พันบาท)
มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ปลายงวด
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิถวั เฉลีย
ระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนของจํ านวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายเงินลงทุนระหว่าง
งวดมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลียระหว่างงวด (%)
มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด

ปี บัญชี 2557

ม.ค.-มี.ค. 2558

3,114,601.89
0.15
0.46

3,166,998.84
0.40
2.56

141.47

-

3,114,601.89

3,149,974.96

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ WHART
ผลการดําเนินงาน
สําหรั บปี 2557 (ตังแต่วนั ที 8 ธัน วาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) และสํ าหรั บงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 WHART มี
รายได้ รวมจํานวน 14.38 ล้ านบาท และ 80.71 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ประกอบด้ ว ยรายได้ จากค่าเช่ าและค่าบริ การจํ านวน
14.14 ล้ านบาท และ 80.63 ล้ านบาท และรายได้ ดอกเบี ยจํ านวน 0.23 ล้ านบาท และ 0.09 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ในขณะที
กองทรัสต์ WHART มีค่าใช้ จ่ายรวมจํ านวน 4.70 ล้ านบาท และ 12.54 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ดังนัน WHARTมีรายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ ก่อนหัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงิ นจํานวน 9.68 ล้ านบาท และ 68.17 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ยจ่าย WHART
คงเหลือกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานสําหรับงวดจํานวน 6.70 ล้ านบาท และ 52.40 ล้ านบาท ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
สําหรับปี 2557 และ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 WHART มีสินทรั พย์ รวมจํานวน 4,613.30 ล้ านบาท และ 4,664.78 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ เงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังหมด 3 โครงการ มีมูลค่ายุติธรรมรวมจํานวน 4,406.37 ล้ าน
บาท คิด เป็ นร้ อยละ 95.51 และ 94.46 ของสิ น ทรั พ ย์ รวมตามลํ า ดับ และมี ห นี สิ น รวมจํ า นวน 1,498.70 ล้ านบาท และ
1,497.78 ล้ านบาท ตามลํ าดับ โดยมีหนี สินหลัก คือ เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํ านวน 1,322.72 ล้ านบาท และ 1,323.47
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 88.26 และ 88.36 ของหนีสินรวม ดังนัน WHART มีสินทรั พย์ สุทธิ จํานวน 3,114.60 ล้ าน
บาท และ 3,167.00 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ประกอบด้ วยทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรั สต์จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท และกํ าไร
สะสมสําหรับงวด 6.70 ล้ านบาท และ 59.10 ล้ านบาท ตามลําดับ
สภาพคล่ อง
WHART มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดําเนิน งานสําหรั บปี 2557 (ตังแต่วนั ที 8 ธัน วาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557)
จํานวน 4,262.06 ล้ านบาท เนืองจากมีการซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ จํานวน 4,406.37 ล้ านบาท สําหรั บงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2558 WHART มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 69.53 ล้ านบาท เนืองจากมี กําไรสุทธิ จํานวน
52.40 ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินซือเงินลงทุนเพิมเติม
กระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ นสํ าหรั บปี 2557 มีจํานวน 4,332.08 ล้ านบาท ซึงประกอบไปด้ วยเงินสดรั บจาก
การขายหน่วยทรัสต์จํานวน 3,107.90 ล้ านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น 1,370.00 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงิ น
สดจ่ายเพือดําเนินการขายหน่วยทรัสต์ เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม และดอกเบียจ่ ายจํ านวน 96.24 ล้ านบาท 47.33 ล้ าน
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บาท และ 2.25 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 WHART มีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินจากดอกเบียจ่ายจํานวน 13.66 ล้ านบาท
4.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนื องจากรายได้ จ ากการลงทุน ใน WHART มาจากรายได้ ค่า เช่ าและบริ การในธุ รกิจ ให้ เช่ า และบริ ก ารคลังสิ น ค้ า และศูน ย์
กระจายสินค้ า และให้ เช่าพืนที หลังคาเพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิต ย์ ทีติด ตังบนหลังคาเพือจําหน่ าย (Solar PV
Rooftop) ในเขตพืนทีลาดกระบังและบางพลีใหญ่ ดังนัน การดําเนินธุ รกิ จของ WHART จึงมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับสภาวะ
ภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าและคลังสินค้ าใช้ เช่า ทังนี ข้ อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
4.1) ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนและไทย
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 ของ WHART ระบุว่า กลุ่มประเทศอาเซียนเป็ นกลุ่มเศรษฐกิ จทีมี ศกั ยภาพ
สูงจากอัตราการเติบโตเฉลีย 10 ปี ระหว่างปี 2548 – 2557 โดยมี อัตราเติบโตร้ อยละ 5.3 เทียบกับเศรษฐกิจ โลกทีมี อัตรา
เติบโตร้ อยละ 2.7 สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจในปี 2558 ธนาคารโลก (World Bank) ประมาณการมูลค่าเศรษฐกิ จโลกโดยรวม
ว่า จะเติ บโตอยู่ที ร้ อยละ 3.0 เพิมขึ นเมื อเที ย บกับ ปี 2557 ซึงอยู่ที ร้ อยละ 2.6 ซึงมี อัต ราการเติบ โตน้ อ ยกว่ าเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึงธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า จะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิ จในปี 2558 อยู่ทีร้ อยละ 6.7
ในส่วนประเทศไทยแม้ วา่ ในปี 2557 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิ จที ตํากว่า
ค่าเฉลียในอดีตอันเป็ นผลจากปั ญหาเสถียรภาพทางการเมือง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้ อยละ 0.7 อย่ างไรก็ดี จาก
การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี 2558 คาดว่าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้
สมาชิกรวมถึงไทยมีแนวโน้ มเศรษฐกิจเชิงบวกในอนาคต
ทังนี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จไทยในปี 2558 จะขยายตัวร้ อยละ 3.9 เพิมขึ นจากปี 2557 ทีคาดว่า
ขยายตัวร้ อยละ 0.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากการขยายตัวของการลงทุนและการใช้ จ่ายภาครัฐ ทีคาดว่าในปี 2558 จะ
มีการขยายตัวอยู่ทีร้ อยละ 15.3 และร้ อยละ 4.4 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี 2557 ทีหดตัวร้ อยละ 4.7 และขยายตัวร้ อยละ 3.7
อันเป็ นผลจากการประกาศใช้ งบประมาณประจําปี 2558 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครั ฐ เม็ดเงิ นจากทัง
โครงการลงทุนยกระดับโครงสร้ างพื นฐานขนาดใหญ่ ด้านการคมนาคมขนส่ ง งบกลางทีกันไว้ เบิ กจ่า ยเหลื อมปี และงบไทย
เข้ มแข็ง รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทียังเบิกจ่ายได้ เพิ มขึ นอย่ างต่อเนือง และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี
2559 ทีเพิมขึน เช่นเดียวกันกับการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึงคาดว่าจะปรับตัวดีขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 3.1 และร้ อ ยละ
7.2 ตามลําดับ เนืองจากการฟื นตัวของภาวะเศรษฐกิจภาพรวม ความชัดเจนของนโยบายภาครั ฐ ประกอบกับแนวโน้ มราคา
นํามัน ที ลดลงและอัตราดอกเบี ยทียัง อยู่ในระดับตํ าส่ ง ผลให้ ความเชื อมันของนัก ลงทุนและผู้บ ริ โภคปรั บตัว ดีขึนในทิ ศทาง
เดียวกัน สําหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าปริ มาณการส่งออกสิ นค้ าและบริ การจะขยายตัวร้ อยละ 5.4 เพิ มขึนเมือเทียบ
กับปี 2557 ทีหดตัวร้ อยละ 0.6 เนืองจากการฟื นตัวของภาคการท่องเทียวภายหลังสถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศ
คลีคลายลง
สํา หรั บ แนวโน้ ม การลงทุนภาคอุต สาหกรรมและนโยบายการส่ งเสริ ม การลงทุน โดยรวมในปี 2558 ข้ อ มูล จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการส่ งเสริ มการลงทุน (The Thai Board of Investment : “BOI”) ระบุว่า โครงการลงทุนทีได้ รับการส่ งเสริ มการ
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ลงทุนจาก BOI ในปี 2557 มีจํานวน 1,663 โครงการ รวมจํานวนเงิ นลงทุน 729.45 พันล้ านบาท ลดลงเมือเที ยบกับปี 2556 ที
มีโครงการลงทุนทีได้ รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 2,014 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 1,026.43 พันล้ านบาท อย่างไรก็ดี
ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า BOI ได้ อนุ มัติให้ การส่ง เสริ ม การลงทุน จํ านวน 1,094 โครงการ รวม
จํานวนเงินลงทุน 391.72 พันล้ านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี 2557 ทีมี โครงการลงทุนทีได้ รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน จํานวน 621โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 50.23 พันล้ านบาท โดยโครงการลงทุนทีได้ รับการส่ งเสริ มการลงทุนในเดือน
มกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า มีทีตังในภาคกลางและภาคตะวันออก จํ านวน 384 โครงการ รวมจํานวนเงิ น 92.50
พันล้ านบาท และ 443 โครงการ รวมจํานวนเงินลงทุน 171.25 พันล้ านบาท ตามลําดับ เพิ มขึนเมือเทียบกับช่วงเดีย วกันของปี
2557 ทีมีโครงการลงทุนซึงทีตังในภาคกลางและภาคตะวันออกทีได้ รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 251 โครงการ รวมจํ านวน
เงิน 12.41 พันล้ านบาท และ 212 โครงการ รวมจํานวนเงิ นลงทุน 26.01 พันล้ านบาท ตามลําดับ ข้ อมูลโครงการลงทุนที ได้ รับ
การส่ งเส ริ ม การลงทุ นที เพิ มขึ นในช่ วง 5 เดือนแรกของปี 2558ดัง กล่ าว แสดงให้ เห็ นถึ งแนวโน้ มการฟื นตัว ของการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพืนทีภาคตะวันออกซึงเป็ นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญของประเทศไทย
4.2) ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ า
ข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํา ปี 2557 ของ WHART ระบุว่ า อุปทานโรงงานให้ เช่ าในปี 2557 เพิ มขึ นชัด เจน
หลังจากเหตุการณ์นําท่วมใหญ่ปี 2554 โดยพื นทีให้ เช่าของโรงงาน มีจํานวนทังสิ น 2,553,046 ตารางเมตร เพิมขึ นจากปี ก่อน
ร้ อยละ 3.6 โดยทําเลทีเพิมขึนนันส่วนใหญ่จะเป็ นทําเลทีไม่ ได้ รับผลกระทบจากนําท่ วมเมื อปี 2554 ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ
โรงงานให้ เช่ามีการสร้ างโรงงานเพิมขึน เพือรองรับความต้ องการในการใช้ โรงงานอุตสาหกรรม
พืนทีโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ าส่ วนใหญ่ จะอยู่ใ นจังหวัดชลบุรี มีจํานวน 775,636 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของพื นที
โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ าทังหมด รองลงมาอยู่ในพืนที จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง และจังหวัดอยุธยา หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนพืนที ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 19 และร้ อ ยละ 17 ของพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ าทังหมด โดยที อุปทานในอี สเทิร์นซี
บอร์ ดหรือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนันมีค่อนข้ างสูง เนืองจากเป็ นทําเลหลักของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่ น
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง อีกทัง ยังอยู่ใกล้ ท่าเรื อนําลึ กแหลมฉบังและ
เป็ นแหล่งผลิตทีสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทังนี จากแผนพัฒนาของผู้ประกอบการคาดการณ์ ว่า อุปทานโรงงานให้ เช่ า
ในปี 2558 จะมีเพิมขึนประมาณ 150,000 ตารางเมตร ในพืนทีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ด้ านอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ของพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ าโดยรวม พบว่า ในปี 2557 อยู่ทีร้ อยละ 77.6 ลดลง
จากปี ก่อนหน้ าซึงอยู่ทีร้ อยละ 77.7 เนืองจากอุปทานพืนที โรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่ามีจํานวนเพิมขึน สําหรั บอุป สงค์การเช่ า
พืนที พบว่า ในปี 2557 อยู่ที 1,980,108 ตารางเมตร เพิมขึ น 64,693 ตารางเมตรหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.4 อย่ างไรก็ดี อัตราการ
เช่า (Occupancy Rate) ของพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับสูงที ร้ อยละ
93 และร้ อยละ 95.5 ตามลําดับ โดยอัตราค่าเช่าโรงงานสูงสุด อยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิ งเทรา จํ านวน 250 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อ เดือ น รองลงมา คือ จังหวัด สมุทรปราการและจังหวัดระยอง จํา นวน 230 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ
จังหวัดอยุธยา จํ านวน 220 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน อัน เป็ นผลจากเหตุก ารณ์ นําท่วมใหญ่ ในปี 2554 ทํ าให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมากได้ ย้ายฐานการผลิตไปทีจังหวัดดังกล่าว

68

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ตารางที 17 อุปสงค์ และอุปทานโรงงานให้ เช่ า จําแนกตามจังหวัด ในปี 2557
จังหวัด
อุปทาน (ตร.ม.) อุปสงค์ (ตร.ม.) อัตราการเช่ า (ร้ อยละ)
ชลบุรี
775,636
721,461
93.0
สมุทรปราการ
517,452
494,102
95.5
ระยอง
486,176
304,080
62.5
อยุธยา
426,749
240,010
56.2
ปทุมธานี
154,627
113,177
73.2
สระบุรี
93,486
42,749
45.7
ปราจีนบุรี
40,360
18,000
44.6
ฉะเชิงเทรา
36,060
24,030
66.6
นนทบุรี
22,500
22,500
100.0
ทีมา : ข้ อมูลวิจยั ของ KF ทีปรากฏในแบบ 56-REIT ปี 2557 ของ WHART

4.3) ตลาดคลังสินค้ าให้ เช่ า
ณ สินปี 2557 อุปทานพืนที คลัง สินค้ าให้ เช่ ามีจํานวนทังสิ น 3,367,203 ตารางเมตร เพิมขึ นจากปี ก่อนหน้ า 753,935 ตาราง
เมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28.90 โดยอุปทานที เกิ ดใหม่นันส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัดสมุท รปราการและชลบุรี โดยปั จจุบันมีพืนที
คลังสิ นค้ าให้ เช่ าในจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 1,259,732 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37 ของพื นทีคลัง สินค้ าให้ เช่ า
ทังหมด เนื องจากอยู่ใกล้ กรุ งเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง สํา หรั บจังหวัด
ชลบุรีมีพืนทีคลังสินค้ าให้ เช่าจํานวน 933,315 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 28 ของพืนทีคลังสิ นค้ าให้ เช่ าทังหมด เนืองจากอยู่ใกล้
แหล่งขนส่งกระจายสินค้ า เช่น ท่าเรือนําลึกแหลมฉบังและฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ในปี 2557 พืนทีคลังสิ นค้ าทีมีการเช่ า มีจํานวน 2,728,005 ตารางเมตร เพิมขึ นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 32.2 ขณะทีอัตราการ
เช่า (Occupancy Rate) ของพืนทีคลังสิ นค้ าให้ เช่ าอยู่ทีร้ อยละ 81 เพิมขึ นจากร้ อยละ 79.0 เมือปี 2556 ทังนี ถึงแม้ แนวโน้ ม
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ของพืนทีคลังสิ นค้ าให้ เช่ าตังแต่ปี 2554 จะมีแนวโน้ มลดลง เนืองจากมี จํานวนอุปทานมาก
ขึน โดยเฉพาะในทําเลจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อย่างไรก็ตาม คลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดสมุทรปราการยังมี
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีร้ อยละ 85.7 ขณะทีคลังสิ นค้ าให้ เช่ าในจังหวัดชลบุรี อี สเทิร์นซีบอร์ ดในจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง มี อัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีร้ อยละ 65.3 ร้ อยละ 65.3 และร้ อยละ 46.3 ตามลํ าดับ สํ าหรับ
อัตราค่าเช่าคลังสินค้ า สูงสุดอยู่ที 185 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และปทุมธานี และ 180
บาทต่อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น ในจั ง หวัด ชลบุ รีแ ละฉะเชิ ง เทรา ทั งนี ในแต่ล ะจังหวัด มี ค่ า เช่ า คลัง สิ น ค้ าในตลาดค่อ นข้ า ง
หลากหลาย ขึนอยู่กับคุณลักษณะของคลังสินค้ า เช่น ทําเล สภาพอาคาร อายุอาคาร และลักษณะโครงสร้ าง
ตารางที 18 อุปสงค์ และอุปทานคลังสินค้ าให้ เช่ า จําแนกตามจังหวัด ในปี 2557
จังหวัด
อุปทาน (ตร.ม.) อุปสงค์ (ตร.ม.) อัตราการเช่ า (ร้ อยละ)
สมุทรปราการ
1,259,732
1,079,975
85.7
ชลบุรี
811,749
529,688
65.3
ฉะเชิงเทรา
338,590
295,246
87.2
อยุธยา
322,457
273,899
84.9
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จังหวัด
กรุงเทพฯ
ระยอง
ปทุมธานี
สระบุรี
สมุทรสาคร

อุปทาน (ตร.ม.)
311,228
136,098
130,340
37,494
19,516

อุปสงค์ (ตร.ม.)
305,205
62,985
129,080
37,494
14,433

อัตราการเช่ า (ร้ อยละ)
98.1
46.3
99.0
100.0
74.0

ทีมา : ข้ อมูลวิจยั ของ KF ทีปรากฏในแบบ 56-REIT ปี 2557 ของ WHART

แนวโน้ มตลาดคลังสินค้ าในอนาคต คาดการณ์ ว่ามีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะบนทําเลในจังหวัดสมุทรปราการ
และชลบุรี จากแผนการพัฒนาของผู้ประกอบการพัฒนาอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า รวมถึงอุปสงค์ที เพิมมากขึ นจากความต้ องการ
ใช้ พืนทีคลังสินค้ าในอนาคตตามแผนระบบโลจิสติก ส์ เพือลดต้ นทุนของระบบขนส่ง เนื องจากประเทศไทยมีข้อได้ เปรี ยบด้ าน
ทําเลทีตัง ซึงเป็ นศูนย์กลางเชือมต่อระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย ซึงจะมีบทบาทสําคัญ ด้ านการขนส่ งต่อ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากอุปทานพื นทีคลังสินค้ าให้ เช่าทีเพิมสูงขึ น อาจทําให้ การแข่ งขันใน
ธุรกิจดังกล่า วมี ความรุ น แรงขึ น และอาจส่ง ผลกระทบต่อการปรั บราคาค่าเช่าพืนที คลัง สินค้ า ในอนาคตได้ ทังนี สามารถดู
รายละเอียดของสภาะอุตสาหกรรมเพิ มเติมของ WHART ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี 2557 (แบบ 56-REIT) ที
ปรากฏใน www.whareit.com หรื อ www.set.or.th
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เอกสารแนบ 2 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจิตร ซึงจัดทําโดยบริ ษัทผู้ ประเมินราคา
อิสระ
ในการเข้ าทํารายการครังนี WHA ได้ วา่ จ้ างให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็ นชอบจากสํ านักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย
เพือทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA ชลหารพิจิตร ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํ ากัด (“GRAND”) ซึงได้ ทํ าการประเมิ น เมื อวัน ที 1 เมษายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือกําหนดมูลค่าตลาดทรัพย์ สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ ทําการประเมินเมื อวันที 6 มีนาคม 2558 โดยมี วตั ถุประสงค์เพือ
ทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึงจัดทําโดย GRAND และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
1)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร โดย GRAND

GRAND ได้ ทําการประเมิน มูลค่าทรัพ ย์ สินดังกล่าว โดยเลือ กใช้ วิธี คิดจากรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการสอบทานมูลค่าทรั พย์ สิน ทังนี GRAND
เห็ น ว่า วิ ธีคิ ด จากรายได้ ดงั กล่า ว ซึงได้ คํา นึง ถึ ง ความสามารถของทรั พ ย์ สิน ในการสร้ างกระแสรายได้ ใ นอนาคต สามารถ
นํามาใช้ กํ าหนดมูลค่ าของทรัพ ย์ สินได้ ทั งนี GRAND จัดทําประมาณการกระแสเงิ นสดเป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดย
พิจารณาจากประมาณการรายได้ ของทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึน เพือหา
กระแสเงินสดสุทธิ ในแต่ละงวด/ปี และใช้ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงิ นสด ณ
ปี ทีสินสุดการคาดการณ์ กรณีทีมี การขายสิ นทรั พย์ ดงั กล่าว โดยพิ จารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับความเสียง ความมันคง
ของกระแสรายได้ และอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบัน โดยใช้ อัตราคิด
ลดกระแสเงิน สด (Discount Rate) เพื อทํ า การหามูล ค่าของทรั พย์ สิ น ณ วัน ที WHART คาดว่ า จะเข้ า ลงทุ น ทังนี ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน GRAND ได้ พิจารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์ แข่งขัน การ
วิเคราะห์ ผ ลการดํ าเนิ นงานของทรัพ ย์ สิ นทีประเมิน มูล ค่า การคาดการณ์ ถึง ทิศทางและแนวโน้ มทั งในปั จ จุบัน และอนาคต
รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินทีประเมิน โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ มีรายละเอี ยดโดยสรุ ป
ดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
 ส่วนของพืนทีคลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่า เช่ าพื นที เฉลีย โดยอ้ า งอิ ง จากอัตราค่ าเช่า และค่าบริ ก ารตามสัญญาปั จ จุบั น และเมื อ
ภายหลังสินสุดสัญญา อ้ างอิงจากการสํารวจค่าเช่าพืนทีคลังสินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงทีตังทรัพย์ สิน โดยอัตราค่าเช่า
ขึนอยู่กบั ทําเลทีตัง ชือเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนันทําการปรับเพิม-ลด
ตามความเหมาะสมของปั จจัยต่างๆ รวมถึงงานระบบปรับอากาศภายในอาคาร เพื อมากําหนดเป็ นอัตราค่า เช่ าพืนที
และกําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สินสุดการคาดการณ์
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 ส่วนของพืนทีหลังคาคลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากเงือนไขที WHA ตกลงจะจ่ ายชําระค่าเช่ าให้ แก่ WHART สําหรับพืนที ทียัง
ไม่มีผ้ ูเช่ า เป็ นเวลา 25 ปี โดยจะมี การปรั บเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่ า ตามเงือนไขใน
สัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนทีคลังสินค้ า (Occupancy Rate)
อาคาร
คลังสินค้ า A1 และ A2/1
คลังสินค้ า A2/2, A3/1, A3/2
และ B2, B1/1, B1/2
คลังสินค้ า C, D, E และ F

อัตราการเข้ าใช้ พนที
ื (ร้ อยละ)
ปี 2558 – 2566 : ร้ อยละ 100 / ปี 2567 – ปี สินสุดการคาดการณ์ : ร้ อยละ 97
ปี 2558 – 2560 : ร้ อยละ 100 / ปี 2561 – ปี สินสุดการคาดการณ์ : ร้ อยละ 95
ปี 2558 – 2560 : ร้ อยละ 100 / ปี 2561 – ปี สินสุดการคาดการณ์ : ร้ อยละ 95

ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต

ง)

รายละเอียด
อ้ างอิงข้ อมูลทีได้ รับจาก WHA ซึงประกอบด้ วย ค่าบริ หารจัดการ ค่าทําความสะอาดและจัด
สวนพืนทีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และค่าบํารุ งรักษา
อืนๆ โดย GRAND กํ าหนดให้ มีการปรับ เพิมขึนร้ อ ยละ 1.50 ทุกๆ ปี จนถึ งปี สินสุดการ
คาดการณ์
ประกอบด้ วย ค่านํา ค่าไฟ สําหรับพืนทีส่วนกลาง โดย GRAND กําหนดให้ มีการปรับเพิมขึน
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สินสุดการคาดการณ์
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจ ารณาอัต ราคิดลดจากความสามารถในการสร้ า งกระแสรายได้ ค่ า ใช้ จ่ าย คู่แข่ง ทางการตลาด สภาวะ
เศรษฐกิ จ แนวโน้ ม การแข่ ง ขัน ทางตลาดด้ า นอุป สงค์ อุป ทาน และผลตอบแทนจากการลงทุน ในโครงการ รวมถึ ง
ผลตอบแทนทีไม่มีทางเสียง โดยกําหนดอัตราคิดลดสําหรับทรัพย์สินนีทีร้ อยละ 9.25 ซึงอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พัน ธบัตรรั ฐ บาลเฉลี ยประมาณร้ อยละ 4.00 บวกกับ อัต ราผลตอบแทนจากความเสี ยงที เพิ มขึ น (Risk Premium)
ประมาณร้ อยละ 5.25

จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalizaiton Rate)
GRAND กําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร้ อยละ 7.50 เพือพิจารณามูลค่าซือขายของทรัพย์ สิน ณ ปี สิ นสุดการ
คาดการณ์กรณีทีมีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยคํานึงถึงทําเล สภาพทรัพย์สิน สถานภาพทางการตลาดในปั จจุบัน และ
แนวโน้ มในอนาคต เป็ นต้ น และกําหนดให้ มีค่าธรรมเนียมการขายร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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จากข้ อ สมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ น ในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA ชลหารพิจิตร โดยวิธีรายได้ มูลค่ า ทีดินพร้ อมสิ งปลู กสร้ างของโครงการดังกล่ า ว ณ วั นที WHART เข้ า
ลงทุน (คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย GRAND เท่ ากับ 2,298.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าดังนี
ตารางที 19 ประมาณการกระแสเงินสดโครงการ WHA ชลหารพิจติ ร ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ โดย GRAND
กระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ณ
อัตราคิดลดทีร้ อยละ
9.25
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ
รวม
มูลค่าปั จจุบนั ของ
โครงการ ณ ปี สินสุด
ประมาณการ ณ
อัตราผลตอบแทน
ร้ อยละ 7.50
มูลค่ าทรั พย์สิน
มูลค่ าทรั พย์สิน
(ปั ดเศษ)

ปี 58
ปี 59
ปี 60
(1-31 ธ.ค.)
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
14,118,886 174,018,912 180,502,009
14,015,179 158,115,053 150,119,587

ปี 61
ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
177,685,408 184,423,011
135,265,063 128,507,223

ปี 63
ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
189,664,250 191,422,754
120,969,661 111,754,006

ปี 65
ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
200,371,212 200,378,702
107,073,850 98,011,764

ปี 67
ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
199,528,176 204,483,329
89,332,489 83,799,545

1,196,963,420
1,100,567,363

2,297,530,783 บาท
2,298,000,000 บาท
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2)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร โดย BKKPA

BKKPA ได้ ทํ าการประเมิน มูล ค่าทรั พ ย์ สิน ดังกล่ าว โดยใช้ วิธี คิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธี คิดลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow) และวิธีคิดจากต้ น ทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึง BKKPA ใช้ วิธีคิดจาก
รายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูล ค่าทรัพ ย์ สิ น เนื องจากวิธีป ระเมิน ดังกล่าวเหมาะสมสําหรั บประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเองสอดคล้ องกับทรัพย์ สินทีประเมินมูลค่าครังนี ทังนี BKKPA จัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดโดยประมาณการรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการ จากนันหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการต่างๆ ทีเกียวข้ อง
และใช้ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงิ นสด ณ ปี ที สินสุดประมาณการกรณีทีมี การ
ขายทรั พ ย์ สิ น แล้ วคิ ด ส่ วนลดกลั บ เป็ นมูล ค่ า ปั จจุบัน โดยใช้ อั ตราคิด ลดกระแสเงิ น สด (Discount Rate) เพื อทํ าการหามูล ค่า
ทรัพย์ สิน ณ วันที WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน โดยผลการประเมิ นด้ วยวิธี คิดจากรายได้ แบบวิธี คิดลดกระแสเงิน สดมี รายละเอียด
โดยสรุปดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
 ส่วนของพืนทีคลังสินค้ า
BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบัน และเมือภายหลังสินสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสํารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับ ทรั พย์ สิน เพือมากํ าหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื นที โดยอัตราค่าเช่า
ขึนอยู่กบั สภาพทําเล ทีตัง สภาพอาคาร การรับนําหนักของพืนที สิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และเงือนไขการ
เช่าต่างๆ ทังนี BKKPA กําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี
 ส่วนของพืนทีหลังคาคลังสินค้ า
BKKPA กําหนดอัตราค่าเช่าสําหรับพืนทีหลังคาคลังสินค้ า เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมี การปรั บเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ 10
ทุกๆ 5 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า ตามเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนที
BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีจากการตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าและการสํารวจสภาพการเช่าพืนที พบว่ามีอัตราการ
เช่ าพื นที ประมาณร้ อยละ 100.00 ของพื นที คลัง สิ น ค้ า ซึงเป็ นสัญญาเช่ าระยะเวลาประมาณ 3 – 10 ปี สิ นสุด สั ญญา
ประมาณปี 2560 – 2570 ทังนี BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนที เฉลียประมาณร้ อ ยละ 100.00 ในปี 2558 – 2559 ร้ อยละ
92.50 ในปี 2560 – 2562 หลังจากนันกําหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา

รายละเอียด
อ้ า งอิ งเอกสารประมาณการค่ า ใช้ จ่ายของ WHA ซึงไม่เ กิ นร้ อ ยละ 2.00 ของ
รายได้ รวม
อ้ างอิงประมาณการค่าใช้ จ่ายของ WHA และปรับเพิมร้ อยละ 3.00 ต่อปี
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
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ต้ นทุนในการดําเนินงาน
สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต
ค่าใช้ จ่ายในการขายทรัพย์สิน

ง)

รายละเอียด
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าขายทีดินพร้ อมอาคาร ณ สินปี 2570

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
BKKPA กําหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากสถานทีตังโครงการ ความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนที ไม่ มี ความเสี ยง โดย BKKPA กําหนดอัตราคิดลดสํา หรั บทรั พย์ สิ นนี ที ร้ อยละ 9.50 โดยอ้ างอิ งจากอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลบวกกับความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ

จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
BKKPA เห็นว่าเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอยู่ในสภาวะชะลอตัว และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์ สิน
แต่ละประเภทขึนอยู่กบั อัตราการเติบโตของรายได้ ความเสียงในการดําเนินงานทังการปล่ อยเช่ าและอัตราการเข้ าเช่า ดังนัน
BKKPA จึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ ปี ทีมีการขายทรัพย์ สินออกไปทีร้ อยละ 7.00
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA ชลหารพิจิตร โดยวิธี รายได้ แ บบคิดลดกระแสเงิ น สด มูล ค่ า
ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างของโครงการดังกล่ าว ณ วันที WHART เข้ า ลงทุน (คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย
BKKPA รวมเท่ ากับ 2,357.10 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า ดังนี
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ตารางที 20 ประมาณการกระแสเงินสดโครงการ WHA ชลหารพิจติ ร ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด – อาคารคลังสินค้ า โดย BKKPA
กระแสรายได้ สุทธิ – อาคาร
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ สทุ ธิแต่ละงวด
มูลค่ าทรั พย์สิน

กระแสรายได้ สุทธิ – อาคาร
มูลค่าขายที ดินพร้ อมอาคาร ณ สินปี 2570 โดยกําหนดอัตราผลตอบแทน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ สทุ ธิแต่ละงวด

ปี 58
ปี 59
(1-31 ธ.ค.)
(ม.ค.- ธ.ค.)
14,071,292
189,466,026
13,963,253
171,699,797
2,334,000,000 บาท

ปี 60
(ม.ค.- ธ.ค.)
190,558,319
157,707,398

ปี 61
(ม.ค.- ธ.ค.)
200,153,313
151,277,075

ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.)
184,466,909
127,325,148

ปี 63
(ม.ค.- ธ.ค.)
192,385,725
121,270,342

ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.)
204,165,702
117,530,436

ปี 65
(ม.ค.- ธ.ค.)
204,309,674

ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.)
204,255,698

ปี 67
(ม.ค.- ธ.ค.)
214,760,242

ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.)
187,902,510

ปี 69
(ม.ค.- ธ.ค.)
187,845,719

107,409,478

98,064,999

94,162,702

75,239,171

68,690,859

ปี 70
ปี 71
(ม.ค.- ธ.ค.)
(Terminal Value)
207,324,112
207,630,331
2,877,163,154
69,236,095
960,831,513

ตารางที 21 ประมาณการกระแสเงินสดโครงการ WHA ชลหารพิจติ ร
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด – พืนทีเช่ าหลังคา โดย BKKPA
กระแสรายได้ สุทธิ –
หลั งคา
มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสรายได้ สุทธิแต่ละ
งวด
มูลค่ าทรั พย์สิน

กระแสรายได้ สุทธิ –
หลั งคา
มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสรายได้ สุทธิแต่ละ
งวด

ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
ปี 65
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
(1-31 ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
205,153 2,461,831 2,461,831 2,461,831 2,461,831 2,482,346 2,708,014 2,708,014 2,708,014 2,708,014 2,730,581 2,978,816 2,978,816
203,447

2,199,427

1,981,466

1,785,103

1,608,201

1,460,903

1,435,778

1,293,494

1,165,310

1,049,829

953,672

937,269

844,387

ปี 81
ปี 82
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
3,610,686 3,610,686

ปี 83
(ม.ค.-พ.ย.)
3,309,795

23,100,000 บาท
ปี 71
ปี 72
ปี 73
ปี 74
ปี 75
ปี 76
ปี 77
ปี 78
ปี 79
ปี 80
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
2,978,816 2,978,816 3,004,118 3,282,442 3,282,442 3,282,442 3,282,442 3,309,795 3,610,686 3,610,686
760,709

685,324

622,655

612,920

552,179

497,461

448,162

407,115

400,111

360,462

324,741

292,559

243,713
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สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
ตารางที 22 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจติ ร
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
รายละเอียดสินทรัพย์

ประเมินโดยวิธีรายได้
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
2,298.00 ล้ านบาท
2,357.10 ล้ านบาท

ทีดิน 1 โฉนด เนือที 81 – 0 –15.9 ไร่ พร้ อมอาคารสิงปลูกสร้ าง
และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA ชลหารพิจิต ร จัด ทํา โดย GRAND และ BKKPA ด้ ว ยวิธีต้ นทุน เท่า กั บ
1,384.20 ล้ านบาท และ 1,637.75 ล้ านบาท ตามลําดับ

ความเห็นของทีปรึ ก ษาทางการเงินอิ สระต่ อการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินโครงการ WHA ชลหารพิจิตร ทีจัด ทําโดยผู้
ประเมินราคาอิส ระ
การประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน โครงการ WHA ชลหารพิจิตร ที จัดทําโดย GRAND และ BKKPA ซึงผู้ประเมิ นราคาอิส ระทัง 2 ราย ได้
เลื อ กใช้ วิธี คิดจากรายได้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิน มูล ค่า เช่ นเดีย วกัน นั น ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระมี ความเห็ นว่ า เป็ นวิ ธีการ
ประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับทรัพย์สินทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์ สินเอง ภายใต้ สมมติฐานว่ารายได้ ในอนาคตของทรั พย์ สิน
นันอาจมีการเปลียนแปลงตามสภาวะตลาด ซึงสอดคล้ องกับสภาพของทรัพย์สินดังกล่าว ณ ปั จจุบัน ทีเป็ นอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า
ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่ ว มกํา หนด
มูล ค่ าของทรั พย์ สิ นโครงการ WHA ชลหารพิจิต ร โดยมีมูล ค่ าเท่ า กั บ 2,298.00 ล้ า นบาท และ 2,357.10 ล้ านบาท
ตามลําดับ
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เอกสารแนบ 3 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA วังน้ อย ซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าทํารายการครังนี WHA ได้ วา่ จ้ างให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพือทํ า
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โครงการ WHA วังน้ อย ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) ซึงได้ ทําการประเมินเมือวัน ที 1 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือกําหนดมูลค่าตลาดทรัพย์ สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํ ากัด (“BKKPA”) ซึงได้ ทําการประเมินเมื อวันที 5 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
ทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ
ทังนี ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึงจัดทําโดย GRANDและ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
1) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA วังน้ อย โดย GRAND
GRAND ได้ ทําการประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์ สินดังกล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการสอบทานมูลค่าทรั พย์ สิน ทังนี GRAND เห็นว่าวิธี คิด
จากรายได้ ดงั กล่าว ซึงได้ คาํ นึงถึงความสามารถของทรั พย์ สิ นในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนํามาใช้ กําหนดมูล ค่า
ของทรัพย์ สินได้ ทังนี GRAND จัดทําประมาณการกระแสเงิ นสดเป็ นระยะเวลา 26 ปี 5 เดือน (นับจากวันที WHART เข้ าลงทุนใน
ทรั พย์ สิน (1 ธันวาคม 2558) ถึงวันสินสุ ดระยะเวลาของสั ญญาเช่าที ดิน (30 เมษายน 2585)) โดยพิ จารณาจากประมาณการ
รายได้ ของทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึน เพือหากระแสเงิ นสดสุทธิ ในแต่ล ะงวด/ปี
แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื อทําการหามูล ค่าของทรั พย์ สิ น ณ วันที
WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ทังนี ในการประเมิน มูลค่าทรัพย์ สิน GRAND ได้ พิจารณาและวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ เช่ น ภาพรวม
ทางเศรษฐกิ จ สภาวการณ์ แ ข่ง ขัน การวิเคราะห์ ผ ลการดําเนิ น งานของทรั พย์ สิ นที ประเมิ น มูล ค่า การคาดการณ์ ถึงทิศ ทางและ
แนวโน้ มทังในปั จจุบันและอนาคต รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อ มูลค่าทรัพย์ สินที ประเมิน โดยผลการประเมิน ด้ วยวิธีคิดจาก
รายได้ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
 ส่วนของพืนทีคลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืนทีเฉลีย โดยอ้ า งอิ งจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบัน และเมือภายหลัง
สินสุดสัญญา อ้ างอิงจากการสํารวจค่าเช่าพืนทีคลังสินค้ าในบริเวณใกล้ เคียงทีตังทรัพย์สิน โดยอัตราค่าเช่าขึ นอยู่กับ ทําเล
ทีตัง ชือเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนันทําการปรับเพิม-ลด ตามความเหมาะสม
ของปั จจัยต่างๆ เพือมากําหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพืนที และกําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อ ยละ 3.00 ทุกๆ
ปี จนถึงปี สินสุดการคาดการณ์
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 ส่วนของพืนทีหลังคาคลังสินค้ า
GRAND ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจาก 1) สัญญาเช่าพืนทีหลังคา กับ บริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี น โซล่ าร์ รูฟ 17
จํากัด (ผู้เช่า) ระยะเวลา 25 ปี 1 เดือ น สําหรับ พืนทีเช่ า 9,121 ตร.ม.ตามอัตราค่าเช่ าที ระบุในสัญญา และ 2) เงือนไขที
WHA ตกลงจะจ่ ายชําระค่าเช่ าให้ แก่ WHART สําหรับพืนที ทียังไม่มีผ้ ูเช่ า เป็ นเวลา 25 ปี โดยจะมี การปรั บเพิมอัตราค่าเช่า
ร้ อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า ตามเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนทีคลังสินค้ า (Occupancy Rate)
GRAND กําหนดอัตราการเช่าพืนทีเฉลียสําหรับแต่ละกลุ่มอาคารคลังสินค้ าเป็ นดังนี
 คลังสินค้ า A และ B ร้ อ ยละ 100.00 ในปี 2558 – 2559 และร้ อยละ 90 ในปี 2560 หลังจากนันกํ าหนดให้ เท่ากับร้ อยละ
95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 คลังสิ นค้ าหลังอืนๆ ร้ อ ยละ 100.00 ในปี 2558 – 2559 หลังจากนั นกํ าหนดให้ เท่ากับร้ อ ยละ 95.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต
ค่าเช่าทีดิน

ง)

รายละเอียด
อ้ างอิงข้ อมูลทีได้ รับจาก WHA ซึงประกอบด้ วย ค่า บริหารจัด การ ค่า ทําความสะอาดและจัด
สวนพืนทีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และค่า บํารุ งรักษา
อืนๆ โดย GRAND กํ า หนดให้ มีก ารปรั บเพิมขึนร้ อยละ 1.50 ทุก ๆ ปี จนถึ งปี สินสุด การ
คาดการณ์
ประกอบด้ วย ค่านํา ค่าไฟ สําหรับพืนทีส่วนกลาง โดย GRAND กําหนดให้ มีก ารปรับเพิมขึน
ร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี จนถึงปี สินสุดการคาดการณ์
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
อ้ างอิงตามสัญญาเช่า

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิ จ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนทีไม่มีทาง
เสียง โดยกําหนดอัตราคิดลดสํ าหรั บทรัพย์ สินนี ทีร้ อ ยละ 10.00 ซึงอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลเฉลี ย
ประมาณร้ อยละ 4.00 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสียงทีเพิมขึน (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 6.00
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จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมิน มูลค่าโครงการ WHA วังน้ อย โดยวิธีรายได้ มูล ค่ าทีดินพร้ อมสิ งปลู ก สร้ า งของโครงการดังกล่ า ว ณ วั นที WHART เข้ าลงทุน
(คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย GRAND เท่ ากับ 1,190.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า ดังนี
ตารางที 23 ประมาณการกระแสเงินสด โครงการ WHA วังน้ อย ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ โดย GRAND
กระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ณ
อัตราคิดลดทีร้ อยละ
10.00
มูลค่ าทรั พย์สิน
มูลค่ าทรั พย์สิน
(ปั ดเศษ)

กระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ณ
อัตราคิด ลดที ร้ อยละ
10.00

กระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ณ
อัตราคิด ลดที ร้ อยละ
10.00

ปี 58
(1 -31 ธ.ค.)
8,195,121
8,130,289

ปี 59
(ม.ค.- ธ.ค.)
105,160,009
94,843,711

ปี 60
(ม.ค.- ธ.ค.)
104,350,840
85,558,111

ปี 61
(ม.ค.- ธ.ค.)
107,100,203
79,829,397

ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.)
107,108,733
72,577,959

ปี 63
(ม.ค.- ธ.ค.)
116,387,667
71,695,871

ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.)
117,196,030
65,630,755

ปี 65
(ม.ค.- ธ.ค.)
117,158,616
59,645,275

ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.)
127,245,382
58,891,302

ปี 69
(ม.ค.- ธ.ค.)
139,216,903
48,408,658

ปี 70
(ม.ค.- ธ.ค.)
140,185,128
44,313,936

ปี 71
(ม.ค.- ธ.ค.)
140143,497
40,273,433

ปี 72
(ม.ค.- ธ.ค.)
152,244,998
39,773,705

ปี 73
(ม.ค.- ธ.ค.)
153,365,437
36,424,016

ปี 74
(ม.ค.- ธ.ค.)
153,321,502
33,103,266

ปี 75
(ม.ค.- ธ.ค.)
166,487,399
32,678,065

1,189,915,314 บาท
1,192,000,000 บาท

ปี 67
(ม.ค.- ธ.ค.)
128,178,520
53,930,158

ปี 76
(ม.ค.- ธ.ค.)
167,646,789
29,914,208

ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.)
128,193,377
49033,099

ปี 77
(ม.ค.- ธ.ค.)
167,659,095
27,196,731

ปี 78
(ม.ค.- ธ.ค.)
182,113,315
26,855,832

ปี 79
(ม.ค.- ธ.ค.)
183,381,888
24,584,459

ปี 80
(ม.ค.- ธ.ค.)
183,332,908
22,343,539

ปี 81
(ม.ค.- ธ.ค.)
199,057,209
22,054,477

ปี 82
(ม.ค.- ธ.ค.)
199,874,429
20,131,837

ปี 83
(ม.ค.- ธ.ค.)
199,023,654
18,223,768

ปี 84
(ม.ค.- ธ.ค.)
216,207,828
17,997,501

ปี 85
(ม.ค.- เม.ย.)
72,818,227
5,871,963
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2) สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA วังน้ อย โดย BKKPA
BKKPA ได้ ทํ าการประเมิน มูล ค่าทรั พ ย์ สิน ดังกล่ าว โดยใช้ วิธี คิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธี คิดลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow) และวิธีคิดจากต้ น ทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึง BKKPA ใช้ วิธีคิดจาก
รายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูล ค่าทรัพ ย์ สิ น เนื องจากวิธีป ระเมิน ดังกล่าวเหมาะสมสําหรั บประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเองสอดคล้ องกับทรัพย์ สินทีประเมินมูลค่าครังนี ทังนี BKKPA จัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดโดยประมาณการรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการ จากนันหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการต่างๆ ทีเกียวข้ อง
จนสินสุดระยะเวลาสัญญาเช่าทีดิน แล้ วคิดส่ วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบัน โดยใช้ อ ัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) เพื อ
ทําการหามูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน โดยผลการประเมิ น ด้ วยวิธี คิดจากรายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สดมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
 ส่วนของพืนทีคลังสินค้ า
BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบัน และเมือภายหลังสินสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสํารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับ ทรั พย์ สิน เพือมากํ าหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพืนที โดยอัตราค่าเช่า
ขึนอยู่กบั สภาพทําเล ทีตัง สภาพอาคาร การรับนําหนักของพืนที สิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และเงือนไขการ
เช่าต่างๆ ทังนี BKKPA กําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี
 ส่วนของพืนทีหลังคาคลังสินค้ า
BKKPA กําหนดอัตราค่าเช่าสําหรับพืนทีหลังคาคลังสิ น ค้ า เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยจะมี การปรั บเพิมอัตราค่าเช่าร้ อยละ
10 ทุกๆ 5 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า ตามเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการที WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนที
BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนที จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าและการสํารวจสภาพการเช่าพืนที พบว่ามีอัตราการ
เช่าพืนที ประมาณร้ อ ยละ 100.00 ของพื นทีคลัง สิน ค้ า ซึงเป็ นสัญญาเช่าระยะเวลาประมาณ 5 ปี สิ นสุดสัญญาประมาณปี
2561 ทังนี BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีเฉลียประมาณร้ อยละ 100.00 ในปี 2558 – 2559 หลังจากนัน กําหนดให้ เท่ ากับ
ร้ อยละ 95.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการดําเนินงาน
ค่าเช่าทีดิน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าสาธารณูปโภค

รายละเอียด
ตามสัญญาเช่าทีดิน
อ้ า งอิ งเอกสารประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยของ WHA ซึ งไม่เ กิ นร้ อยละ 2.00 ของ
รายได้ รวม
อ้ างอิงประมาณการค่าใช้ จ่ายทีได้ รับจากผู้บริหารกองทรัสต์ และปรับเพิมร้ อยละ
3.00 ต่อปี
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ต้ นทุนในการดําเนินงาน
รายละเอียด
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
สํารองเงินปรับปรุงอาคารในอนาคต
หมายเหตุ เมือครบกําหนดสัญญาการเช่าของทีดิน ผู้เช่าจะดําเนินการส่งมอบทีดินคืนแก่ ผ้ ใู ห้ เช่าตามสภาพทีเป็ นอยู่ในขณะนัน และ
ผู้ให้ เช่ามีสิทธิทีจะเลือก ดังนี
(1) ให้ ผ้ เู ช่ารือถอนอาคารและสิงปลูกสร้ างทังหมดทีผู้เช่าได้ ก่อสร้ างในทีดินทีเช่า โดยผู้เช่าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการรือถอนและปรับสภาพทีดินทีรือถอนอาคารและสิงปลูกสร้ า งนันออกไปแล้ ว ซึง BKKPA มีความเห็นว่า มูลค่า
ซากของอาคารและสิงปลูกสร้ างสามารถใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการรือถอนอาคารได้ และจากการสอบถามผู้รับเหมารื อ
ถอนอาคาร พบว่าการรือถอนอาคารเพือแลกกับมูลค่าซากเป็ นวิธีการปกติทวไปของการรื
ั
อถอนอาคาร และผู้รับเหมา
จะยังคงปฏิบัติเ ช่นเดิมในอนาคต ดังนัน BKKPA มีค วามเห็นว่าจะไม่มีค่าใช้ จ่ายในการรื อถอนอาคารเมือสินสุด
สัญญาเช่าในอนาคต
(2) ให้ กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้ า ระบบสาธารณูปโภค และสิงปลูก สร้ า งอืนใด ทีเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้เช่าและได้ ปลูก
สร้ างลงบนทีดินทีเช่าตกเป็ นของผู้ให้ เช่าทังสิน โดยผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนีย ม ภาษี อากรแสตมป์
และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวกับการโอนกรรมสิทธิ ในอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมด

ง)

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
BKKPA กําหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากสถานทีตังโครงการ ความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึ งอัตรา
ผลตอบแทนที ไม่มีความเสี ยง โดย BKKPA กํา หนดอัตราคิด ลดสําหรั บทรั พย์ สิน นีที ร้ อยละ 11.00 โดยอ้ างอิง จากอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลบวกกับความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ

จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA วังน้ อ ย โดยวิธีรายได้ แ บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่ า ทีดิน
พร้ อมสิ งปลูก สร้ า งของโครงการดัง กล่ า ว ณ วั นที WHART เข้ าลงทุ น (คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย
BKKPA เท่ ากับ 1,184.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า ดังนี
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ตารางที 24 ประมาณการกระแสเงินสดโครงการ WHA วังน้ อย
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด – อาคารคลังสินค้ า โดย BKKPA
กระแสรายได้ สุทธิ – อาคาร
มูล ค่าปั จ จุ บัน ของกระแสรายได้
สุทธิแต่ละงวด
มูลค่ าทรั พย์ สิน

กระแสรายได้ สุทธิ – อาคาร
มูล ค่าปั จ จุ บัน ของกระแสรายได้
สุทธิแต่ละงวด

กระแสรายได้ สุทธิ – อาคาร
มูล ค่าปั จ จุ บัน ของกระแสรายได้
สุทธิแต่ละงวด

ปี 58
(1 ธ.ค.-31 ธ.ค.)
8,145,057
8,077,372

ปี 59
(ม.ค.- ธ.ค.)
105,136,392
93,929,904

ปี 60
(ม.ค.- ธ.ค.)
111,699,021
89,903,191

ปี 61
(ม.ค.- ธ.ค.)
119,021,794
86,303,893

ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.)
117,398,223
76,690,389

ปี 63
(ม.ค.- ธ.ค.)
117,362,265
69,070,040

ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.)
129,355,715
68,584,400

ปี 65
(ม.ค.- ธ.ค.)
129,318,468
61,768,966

ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.)
129,280,558
55,632,010

ปี 69
(ม.ค.- ธ.ค.)
142,395,762
44,804,827

ปี 70
(ม.ค.- ธ.ค.)
156,911,418
44,478,111

ปี 71
(ม.ค.- ธ.ค.)
156,869,987
40,059,889

ปี 72
(ม.ค.- ธ.ค.)
156,827,809
36,081,374

ปี 73
(ม.ค.- ธ.ค.)
172,796,859
35,815,605

ปี 74
(ม.ค.- ธ.ค.)
172,753,143
32,258,194

ปี 75
(ม.ค.- ธ.ค.)
172,708,633
29,053,046

1,175,000,000 บาท
ปี 67
(ม.ค.- ธ.ค.)
142,475,020
55,233,291

ปี 76
(ม.ค.- ธ.ค.)
190,276,504
28,836,404

ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.)
142,435,743
49,747,108

ปี 77
(ม.ค.- ธ.ค.)
190,230,361
25,972,151

ปี 78
(ม.ค.- ธ.ค.)
190,183,376
23,392,555

ปี 79
(ม.ค.- ธ.ค.)
209,510,041
23,215,808

ปี 80
(ม.ค.- ธ.ค.)
209,461,320
20,910,524

ปี 81
(ม.ค.- ธ.ค.)
209,411,706
18,834,489

ปี 82
(ม.ค.- ธ.ค.)
230,673,137
18,691,444

ปี 83
(ม.ค.- ธ.ค.)
230,621,679
16,835,383

ปี 84
(ม.ค.- ธ.ค.)
230,569,269
15,162,235

ปี 85
(ม.ค.- เม.ย)
84,654,162
5,378,925
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ตารางที 25 ประมาณการกระแสเงินสดพืนทีหลังคาคลังสินค้ า โครงการ WHA วังน้ อย
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด – พืนทีเช่ าหลังคา โดย BKKPA
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
ปี 65
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
(1-31ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.)
ก ระแ ส รา ย ไ ด้ สุ ท ธิ –
79,416
952,994
952,994
952,994
969,412
991,035 1,048,293 1,048,293 1,048,293 1,066,353 1,090,138 1,153,123 1,153,123
หลั งคา
มูล ค่าปั จ จุ บั น ของกระแส
78,756
851,415
767,041
691,027
633,272
583,241
555,801
500,721
451,100
413,398
380,737
362,824
326,869
รายได้ สุทธิแต่ละงวด
มูลค่ าทรั พย์สิน
9,000,000 บาท
ปี 71
ปี 72
ปี 73
ปี 74
ปี 75
ปี 76
ปี 77
ปี 78
ปี 79
ปี 80
ปี 81
ปี 82
ปี 83
(ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.- ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ย.)
ก ระ แ ส รา ย ไ ด้ สุ ท ธิ – 1,153,123 1,173,371 1,200,040 1,270,658 1,270,658 1,270,658 1,292,549 1,321,380 1,397,724 1,397,724 1,397,724 1,197,062
839,791
หลั งคา
มูล ค่าปั จ จุ บั น ของกระแส
294,476
269,953
248,729
237,266
213,753
192,571
176,476
162,534
154,886
139,538
125,710
96,993
61,837
รายได้ สุทธิแต่ละงวด

84

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA วังน้ อย จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
ตารางที 26 สรุ ปผลการประเมินมูล ค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA วังน้ อย
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
รายละเอียดสินทรัพย์

ประเมินโดยวิธีรายได้
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมินโดย GRAND
ราคาประเมินโดย BKKPA
1,190.00 ล้ านบาท
1,184.00 ล้ านบาท

สิทธิการเช่าทีดิน 3 โฉนด เนือที 69 – 0 - 16.0 ไร่ พร้ อมอาคารสิง
ปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โครงการ WHA วังน้ อย จัดทํา โดย GRAND และ BKKPA ด้ ว ยวิธีต้นทุน ณ วันทีประเมินราคา
เท่ากับ 564.10 ล้ านบาท และ 908.02 ล้ านบาท ตามลําดับ

ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินโครงการ WHA วังน้ อย ทีจัดทําโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ
การประเมิ นมูลค่าทรัพ ย์ สิน โครงการ WHA วังน้ อ ย ที จัด ทําโดย GRAND และ BKKPA ซึงผู้ป ระเมิ น ราคาอิส ระทัง 2 ราย ได้
เลือ กใช้ วิธี คิดจากรายได้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิน มูลค่ าเช่นเดีย วกัน นัน ทีปรึ กษาทางการเงิน อิ ส ระมี ความเห็น ว่า เป็ นวิธี การ
ประเมิ น ราคาทีเหมาะสมสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ จากตัวทรั พ ย์ สิน เอง ภายใต้ ส มมติฐานว่า รายได้ ในอนาคตของ
ทรั พย์ สิน นันอาจมี การเปลียนแปลงตามสภาวะตลาด ซึงสอดคล้ องกับ สภาพของทรั พย์ สิน ดัง กล่า ว ณ ปั จจุบัน ที เป็ นอาคาร
คลังสินค้าให้ เช่า ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึง พิจารณาราคาประเมินทีจัดทํา โดยผู้ ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย
เพือร่ วมกําหนดมูลค่ าของทรั พย์ สินโครงการ WHA วัง น้ อย โดยมีมูลค่ า เท่ ากับ 1,190.00 ล้ า นบาท และ 1,184.00 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
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เอกสารแนบ 4 รายงานประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ โครงการ WHA สระบุรี ซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
ในการเข้ าทํารายการครังนี WHA ได้ วา่ จ้ างให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพือทํ า
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โครงการ WHA สระบุรี ได้ แก่
1) บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด (“GRAND”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวัน ที 1 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือกําหนดมูลค่าตลาดทรัพย์ สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
2) บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จํ ากัด (“BKKPA”) ซึงได้ ทําการประเมินเมื อวันที 16 มีน าคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
ทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ
1)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA สระบุรี โดย GRAND

GRAND ได้ ทําการประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์ สินดังกล่าว โดยเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน และใช้ วิธี คิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการสอบทานมูลค่าทรั พย์ สิ น ทังนี GRAND เห็นว่าวิธี คิด
จากรายได้ ดงั กล่าว ซึงได้ คาํ นึงถึงความสามารถของทรั พย์ สิ นในการสร้ างกระแสรายได้ ในอนาคต สามารถนํามาใช้ กําหนดมูล ค่า
ของทรัพย์ สินได้ ทั งนี GRAND จัดทําประมาณการกระแสเงิ นสดเป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยพิ จารณาจากประมาณการ
รายได้ ของทรัพย์สินในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึน เพือหากระแสเงิ นสดสุทธิ ในแต่ล ะงวด/ปี
และใช้ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงิ น สด ณ ปี ทีสินสุดการคาดการณ์กรณีที มีการ
ขายสินทรัพย์ ดงั กล่าว โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ระดับความเสียง ความมันคงของกระแสรายได้ และอัตราผลตอบแทนที
คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน แล้ วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบัน โดยใช้ อัตราคิดลดกระแสเงิน สด (Discount Rate) เพื อทําการ
หามูล ค่ าของทรั พย์ สิ น ณ วัน ที WHART คาดว่ าจะเข้ าลงทุน ทังนี ในการประเมิ น มูลค่ าทรั พ ย์ สิ น GRAND ได้ พิ จารณาและ
วิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาพรวมทางเศรษฐกิ จ สภาวการณ์ แข่ งขัน การวิเคราะห์ ผลการดําเนิ นงานของทรัพ ย์ สิน ทีประเมิ น
มูลค่า การคาดการณ์ถึงทิศทางและแนวโน้ มทังในปั จจุบนั และอนาคต รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อมูล ค่าทรั พ ย์ สิน ทีประเมิ น
โดยผลการประเมินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
GRAND ประมาณการค่าเช่าพืนทีเฉลีย โดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบัน และเมือภายหลังสินสุด
สัญญา อ้ างอิ งจากการสํ ารวจค่าเช่ าพืนทีคลังสิ น ค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงที ตังทรั พ ย์ สิน โดยอัตราค่าเช่ าขึ นอยู่ กับทํ าเลทีตัง
ชือเสียงโครงการ โครงสร้ างอาคาร และสภาพอาคาร เป็ นปั จจัยหลัก จากนัน ได้ ทําการปรั บเพิม-ลด ตามความเหมาะสมของ
ปั จจัยต่างๆ เพือมากําหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพืนที และกําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อยละ 3.00 ทุกๆ ปี จนถึง
ปี สินสุดการคาดการณ์
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนทีคลังสินค้ า (Occupancy Rate)
อาคาร
คลังสินค้ า A
คลังสินค้ า B และ C

อัตราการเข้าใช้ พืนที (ร้ อยละ)
ปี 2558 : ร้ อยละ 100 / ปี 2559 – ปี สินสุดการคาดการณ์ : ร้ อยละ 95
ปี 2558 – 2560 : ร้ อยละ 100 / ปี 2561 – ปี สินสุดการคาดการณ์ : ร้ อยละ 95
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ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
รายละเอียด
อ้ างอิงข้ อมูลทีได้ รับจาก WHA ซึงประกอบด้ วย ค่าบริหารจัดการ ค่าทําความสะอาดและจัด สวน
ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์
พืนทีส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่านายหน้ า และค่า บํา รุ งรัก ษาอืนๆ โดย
GRAND กําหนดให้ มกี ารปรับเพิมขึนร้ อยละ 1.50 ทุกๆ ปี จนถึงปี สินสุดการคาดการณ์
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต

ง)

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
GRAND พิจารณาอัตราคิดลดจากความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ค่าใช้ จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิ จ
แนวโน้ มการแข่งขันทางตลาดด้ านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนทีไม่มีทาง
เสียง โดยกําหนดอัตราคิดลดสํ าหรั บทรั พย์ สิน นี ทีร้ อยละ 9.25 ซึงอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบั ตรรั ฐ บาลเฉลี ย
ประมาณร้ อยละ 4.00 บวกกับอัตราผลตอบแทนจากความเสียงทีเพิมขึน (Risk Premium) ประมาณร้ อยละ 5.25

จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalizaiton Rate)
GRAND กําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ทีร้ อ ยละ 7.50 เพื อพิจารณามูลค่าซือขายของทรัพย์ สิน ณ ปี สิ นสุดการ
คาดการณ์ กรณีทีมีการขายสินทรั พย์ ดังกล่ าว โดยคํานึงถึงทํ าเล สภาพทรัพย์ สิน สถานภาพทางการตลาดในปั จจุบัน และ
แนวโน้ มในอนาคต เป็ นต้ น และกําหนดให้ มีค่าธรรมเนียมการขายร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA สระบุรี โดยวิธีรายได้ มูล ค่ าทีดินพร้ อมสิ งปลูก สร้ า งของ
โครงการดังกล่ าว ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย GRAND เท่ า กับ 803.00 ล้ าน
บาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า ดังนี
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ตารางที 27 ประมาณการกระแสเงินสด โครงการ WHA สระบุรี ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ โดย GRAND
กระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ณ
อัตราคิดลดทีร้ อยละ
9.25
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ
รวม
มูลค่าปั จจุบนั ของ
โครงการ ณ ปี สินสุด
ประมาณการ ณ
อัตราผลตอบแทน
ร้ อยละ 7.50
มูลค่ าทรั พย์สิน
มูลค่ าทรั พย์สิน
(ปั ดเศษ)

ปี 58
(1-31 ธ.ค.)
5,155,050
5,117,184

ปี 59
(ม.ค.- ธ.ค.)
60,383,106
54,864,600

ปี 60
(ม.ค.- ธ.ค.)
61,978,150
51,545,876

ปี 61
(ม.ค.- ธ.ค.)
60,389,213
45,971,984

ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.)
61,200,597
42,644,997

ปี 63
(ม.ค.- ธ.ค.)
63,786,263
40,683,484

ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.)
63,864,376
37,284,491

ปี 65
(ม.ค.- ธ.ค.)
67,026,836
35,817,627

ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.)
69,754,336
34,119,123

ปี 67
(ม.ค.- ธ.ค.)
69,840,494
31,268,893

ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.)
73,189,142
29,993,726

409,311,985
393,917,597

803,229,582 บาท
803,000,000 บาท
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2)

สรุ ปประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA สระบุรี โดย BKKPA

BKKPA ได้ ทํ าการประเมิน มูล ค่าทรั พ ย์ สิน ดังกล่ าว โดยใช้ วิธี คิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธี คิดลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow) และวิธีคิดจากต้ น ทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึง BKKPA ใช้ วิธีคิดจาก
รายได้ แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูล ค่าทรัพ ย์ สิ น เนื องจากวิธีป ระเมิน ดังกล่าวเหมาะสมสําหรั บประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเองสอดคล้ องกับทรัพย์ สินทีประเมินมูลค่าครังนี ทังนี BKKPA จัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดโดยประมาณการรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการ จากนันหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการต่างๆ ทีเกียวข้ อง
และใช้ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ในการพิจารณากระแสเงิ นสด ณ ปี ที สินสุดประมาณการกรณีทีมี การ
ขายทรั พ ย์ สิ น แล้ วคิ ด ส่ วนลดกลั บ เป็ นมูล ค่ า ปั จจุบั น โดยใช้ อั ตราคิด ลดกระแสเงิ น สด (Discount Rate) เพื อทํ าการหามูล ค่า
ทรัพย์ สิน ณ วันที WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน โดยผลการประเมิ นด้ วยวิธี คิดจากรายได้ แบบวิธี คิดลดกระแสเงิน สดมี รายละเอียด
โดยสรุปดังนี
ก) สมมติฐานอัตราค่าเช่า
BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้ างอิ งจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาปั จจุบัน และเมื อภายหลังสิ นสุดสัญญา
อ้ างอิงจากการสํารวจค่าเช่าตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สิน เพือมากําหนดเป็ นอัตราค่าเช่าพื นที โดยอัตราค่าเช่าขึนอยู่
กับสภาพทําเล ทีตัง สภาพอาคาร การรับนําหนักของพื นที สิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และเงื อนไขการเช่ าต่างๆ
ทังนี BKKPA กําหนดให้ มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียร้ อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี
ข) สมมติฐานอัตราการเช่าพืนที
BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีจากการตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าและการสํารวจสภาพการเช่าพืนที พบว่ามีอัตราการ
เช่าพืนทีประมาณร้ อยละ 100.00 ของพื นทีคลังสินค้ า ซึงเป็ นสัญญาเช่า 3 ปี สินสุดสัญญาในปี 2559 – 2562 โดย BKKPA
มีสมมติฐานว่าเมือสัญญาเช่าครบกําหนดแล้ ว จะนําเอาพืนทีปล่ อ ยให้ เช่ าในท้ อ งตลาด และกํ าหนดอัตราการเช่าพืนที เฉลีย
ประมาณร้ อยละ 100.00 ในปี 2558 – 2560 ร้ อ ยละ 92.50 ในปี 2561 – 2563 หลังจากนันกํ าหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 95.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค) สมมติฐานค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
สํารองเงินปรับปรุงอาคารในอนาคต
ค่าใช้ จ่ายในการขายทรัพย์ สนิ

ค่าใช้ จ่าย
อ้ างอิงเอกสารประมาณการค่ าใช้ จ่ายของ WHA ซึงไม่ เกิ นร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ รวม
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าขายทีดินพร้ อมอาคาร ณ สินปี 2567
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รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

ง)

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)
BKKPA กําหนดอัตราคิดลดโดยพิจารณาจากสถานทีตังโครงการ ความสามารถในการสร้ างรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนที ไม่ มี ความเสี ยง โดย BKKPA กําหนดอัตราคิดลดสํา หรั บทรั พย์ สิ นนี ที ร้ อยละ 9.50 โดยอ้ างอิ งจากอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลบวกกับความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริ หาร การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ

จ) สมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate)
BKKPA เห็นว่าเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอยู่ในสภาวะชะลอตัว และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์ สิน
แต่ละประเภทขึนอยู่กบั อัตราการเติบโตของรายได้ ความเสียงในการดําเนินงานทังการปล่ อยเช่ าและอัตราการเข้ าเช่า ดังนัน
BKKPA จึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากกการลงทุน ณ ปี ทีมีการขายทรัพย์สินออกไปทีร้ อยละ 7.00
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA สระบุรี โดยวิธีรายได้ แ บบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่ า ทีดิน
พร้ อมสิ งปลูก สร้ า งของโครงการดัง กล่ า ว ณ วั นที WHART เข้ าลงทุ น (คาดว่ าวันที 1 ธันวาคม 2558) ประเมินโดย
BKKPA เท่ ากับ 799.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า ดังนี
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ตารางที 28 ประมาณการกระแสเงินสด โครงการ WHA สระบุรี ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด โดย BKKPA
กระแสรายได้ สุทธิ
มูลค่าขายที ดินพร้ อมอาคาร
ณ สินปี 2567 โดยกําหนด
อัตราผลตอบแทน
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแส
รายได้ สุทธิแ ต่ละงวด
มูลค่ าทรั พย์สิน

ปี 58
(1-31 ธ.ค.)
5,155,050

ปี 59
(ม.ค.- ธ.ค.)
62,480,941

ปี 60
(ม.ค.- ธ.ค.)
65,017,762

ปี 61
(ม.ค.- ธ.ค.)
64,876,383

ปี 62
(ม.ค.- ธ.ค.)
61,237,003

ปี 63
(ม.ค.- ธ.ค.)
56,097,811

ปี 64
(ม.ค.- ธ.ค.)
63,505,497

ปี 65
(ม.ค.- ธ.ค.)
63,488,228

ปี 66
(ม.ค.- ธ.ค.)
63,470,700

ปี 67
ปี 68
(ม.ค.- ธ.ค.) (Terminal Value)
69,918,585
69,900,527
968,621,593

5,118,964

56,670,213

53,834,707

49,046,546

42,314,769

35,397,718

36,579,166

33,394,808

30,465,936

30,694,259

425,224,879

799,000,000 บาท

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA สระบุรี จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
ตารางที 29 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ โครงการ WHA สระบุรี ณ วันที WHART เข้ าลงทุน ด้ วยวิธีรายได้ จัดทําโดย GRAND และ BKKPA
ประเมินโดยวิธีรายได้
รายละเอียดสินทรัพย์
ณ วันที WHART เข้ าลงทุน (วันที 1 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมินโดย GRAND ราคาประเมินโดย BKKPA
ทีดินจํานวน 2 โฉนด เนือทีรวม 34 – 3 – 12 ไร่ พร้ อมอาคารสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร
803.00 ล้ านบาท
799.00 ล้ านบาท
หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โครงการ WHA สระบุรี จัดทําโดย GRAND และ BKKPA ด้ วยวิธีต้นทุน เท่ากับ 413.80 ล้ านบาท และ 582.14 ล้ านบาท ตามลําดับ

ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินโครงการ WHA สระบุรี ทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
การประเมิ น มูลค่าทรัพย์ สิน โครงการ WHA สระบุรี ทีจัดทําโดย GRAND และ BKKPA ซึงผู้ประเมิ นราคาอิส ระทัง 2 ราย ได้ เลือกใช้ วิธี คิดจากรายได้ เป็ นเกณฑ์ ในการประเมินมูล ค่า
เช่นเดียวกัน นัน ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็ นว่า เป็ นวิธี การประเมิ นราคาทีเหมาะสมสํ าหรั บทรัพย์ สินทีก่อให้ เกิ ดรายได้ จากตัวทรัพย์ สิน เอง ภายใต้ สมมติฐานว่ารายได้ ใน
อนาคตของทรัพย์สินนันอาจมีการเปลียนแปลงตามสภาวะตลาด ซึงสอดคล้ องกับสภาพของทรัพย์สินดังกล่าว ณ ปั จจุบนั ทีเป็ นอาคารคลังสิ น ค้ าให้ เช่า ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจึงพิจารณาราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่ ว มกําหนดมูล ค่ าของทรั พย์ สินโครงการ WHA วังน้ อย โดยมีมูล ค่ าเท่ า กับ 803.00 ล้ าน
บาท และ 799.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
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