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รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
สาหรับปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
2
ที่มีอยู่เดิม หลังการลงทุนเพิ่ม 3
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ 2/3/4
รายได้ คา่ เช่าหลังคา 5
รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า 6
รายได้ ดอกเบี ้ย 7
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ 8
กาไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ 9/10
ดอกเบี ้ยจ่าย 11
ค่าตัดจาหน่าย 12
กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไร
รายการปรับปรุ ง
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดค่าใช้ จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ 12
บวกกลับ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ตดั จาหน่ายและส่วนต่างดอกเบี ้ยจ่ายจากการ
คานวณด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง 12
เงินสดสุทธิจากการลงทุนที่สามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและส่ วน
แบ่ งทุน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)
ประมาณการเงินที่จ่ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
ประมาณการเงินที่จ่ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัตส์ (บาท)
- การปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาทต่ อหน่ วย)
อัตราการเติบโตของเงินที่จา่ ยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่เพิม่ ขึ ้น (บาทต่อหน่วย)

596.97
5.24
102.02
0.67
704.90

635.96
5.50
102.02
0.68
744.15

29.98
674.92
46.08
105.71
14.26
508.86

31.68
712.47
47.91
122.62
17.54
524.41

4.23

6.66

10.03

10.87

523.12

541.95

100
523.12
702.63

100
541.95
702.63

0.724
0.020
0.7445

0.746
0.025
0.7713
0.0268

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 หน้ า 1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
หมายเหตุ
1. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์ คือตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี อสังหาริ มทรัพย์ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ นีค้ าดว่าจะเสร็ จสิ ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 ดังนัน้ จึ งประมาณการรายได้ ในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน นับตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
2. อสังหาริ มทรั พย์ที่มีอยู่เดิมอ้ างอิงทรั พย์ สินที่ กองทรัสต์ได้ ลงทุนแล้ วจานวน 122 ยูนิต (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561) ใน 7 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (2) โครงการนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (4) เขตประกอบ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (5) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 1 (6) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 2
และ (7) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 4
3. อสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุนเพิ่ม หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิม และอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ซึ่งได้ แก่ อาคารโรงงานจานวนทังหมด
้
9 ยูนิตในเขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 1) อาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิต พื ้นที่อาคารรวม 11,196 ตารางเมตร และ 2)
อาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิต พื ้นที่อาคาร 4,720 ตารางเมตร
4. รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ อ้ างอิงจากรายได้ ของทรัพย์สนิ ต่อเดือน โดยอ้ างอิงจากรายระเอียดรายได้ คา่ เช่าและ
ค่ า บริ ก าร ณ 30 มิ ถุน ายน 2561 ตามสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารของผู้เ ช่ า รายย่ อ ยกับ กองทรั ส ต์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
 อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิม มีพื ้นที่ที่มีผ้ เู ช่า (Occupied area) ทังสิ
้ ้น 270,338 ตารางเมตร และมีอตั รา
ค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 184.02 บาทต่อตารางเมตร
 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรั สต์จะลงทุนเพิ่มเติม มีผ้ เู ช่า (Occupied area) ทังสิ
้ ้น 15,916 ตารางเมตร
และมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 204.13 บาทต่อตารางเมตร
5. รายได้ ค่าเช่าหลังคา ได้ แก่ รายได้ ที่กองทรั ตส์ได้ รั บจากการให้ เช่าช่วงพืน้ ที่ ห ลังคาของอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าเพื่อประกอบธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 ค่าเช่าหลังคาจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิม พื ้นที่หลังคารวมทังสิ
้ ้น 171,182 ตารางเมตร และมีอตั รา
ค่าเช่าถัวเฉลีย่ ที่ 3.15 บาทต่อตารางเมตร
 ค่าเช่าหลังคาจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม พื ้นที่หลังคารวมทังสิ
้ ้น 8,467 ตาราง
เมตร และมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 3.00 บาทต่อตารางเมตร
เจ้ าของทรัพย์สินตกลงว่า หากในช่วงระยะเวลา 15 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (“ระยะเวลารับประกัน
การชาระค่าเช่าหลังคา”) หากพื ้นที่หลังคาในทรัพย์สินที่เช่า ยังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) หรื อ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินตกลงจะ
เป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา ใน
อัตราค่าเช่า 3 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทุกๆ 3 ปี
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 หน้ า 2
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6. รายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า เป็ นรายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากเจ้ าของทรัพย์สินซึ่งตกลงจะจ่ายชดเชย
รายได้ คา่ เช่าสาหรับทรัพย์สนิ ที่ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า กล่าวคือ วันที่
23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 สาหรั บทรั พย์ สินที่ กองทรั สต์ ลงทุนอยู่เดิม วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 สาหรั บ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วันที่คาดว่ากองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
เพิ่ม) สาหรับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ซึง่ อ้ างอิงจากสัญญาตกลงกระทาการระหว่าง
กองทรัสต์และเจ้ าของทรัพย์สิน โดยกาหนดอัตราค่าเช่าตามค่าเช่าเฉลี่ยจากค่าเช่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามพื ้นที่
และแบ่งตามประเภทของทรัพย์สนิ ที่เช่า
7. รายได้ ดอกเบี ้ย เกิดจากการที่กองทรัสต์นาเงินมัดจาเหลือรับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไปลงทุนในเงิน
ลงทุนระยะสัน้ โดยประมาณการผลตอบแทนที่เฉลีย่ ร้ อยละ 0.6 ต่อปี
8. ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้ วย ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอสังหาริ มทรัพย์ ค่าเบี ้ย
ประกัน ภัย ค่า บริ ก ารรั ก ษาความปลอดภัย ค่า นายหน้ า ในการจัด หาผู้เ ช่ าให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ ค่า
สาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุนเพิ่ม จะเรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 1.75 ในปี ที่ 1-5 และอัตราร้ อยละ 5 ในปี ที่ 6-10 ของรายได้ จากค่าเช่าและ
ค่าบริ การ (ไม่รวมรายได้ จากการชดเชยรายได้ รายได้ จากค่าเช่าหลังคา และภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
9. ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ จะเรี ยกเก็บตามที่ระบุในสัญญาโดยจะเรี ยกเก็บในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อ
ปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) และเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 12.50 ล้ านบาท
ต่อปี
10. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารกองทรั ส ต์ ป ระกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมรายปี ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
กลต. ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาทรัพย์สิน
และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์สาหรับประมาณการตามสมมติฐานสาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นันถื
้ อเอาจานวนที่ระบุในร่ างสัญญาที่มี และการประมาณการค่าใช้ จ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
11. ดอกเบีย้ จ่าย คานวณจากเงิ นกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิ นในปั จจุบันของกองทรั สต์ กับสถาบันทางการเงิ นอัน
ประกอบไปด้ วย เงินกู้ครัง้ ที่ 1 จานวน 2,325 ล้ านบาท เงินกู้ครัง้ ที่ 2 จานวน 575 ล้ านบาท และการกู้ยืมเงินระยะ
ยาวเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาทจากสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม
ในการกู้ยืมเงินจะบันทึกเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนทางการเงินด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
12. ค่าตัดจาหน่าย ได้ แก่ ค่าตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า และค่าตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายรอการตัด
บัญชี ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังกองทรั
้
สต์ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
13. สมมติฐานอื่นๆ ประมาณการตามสมมติฐานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถูกจัดทาขึ ้นโดยมีข้อ
สมมติฐานอื่นๆดังนี ้
 ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน
 ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาประมาณการ
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 ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฏหมายภาษี หรื อกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้เช่าทุกรายปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และสัญญาบริ การ / ร่างสัญญาเช่า และร่างสัญญาบริ การ
 ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (CAPEX) ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ เนื่องจากเจ้ าของทรัพย์สนิ รับประกัน
ค่าใช้ จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว
 ไม่มีคา่ ภาษี โรงเรื อนทีเ่ กี่ยวเนื่องจากทรัพย์สน
ิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ นี ้ในช่วงเวลาประมาณการ
เนื่องจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงรับผิดชอบชาระภาษีดงั กล่าวเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ น
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ
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