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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 

ชือ่กองทรสัต์ (ไทย) ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
ชือ่กองทรสัต์ (องักฤษ) WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust 
ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์ WHAIR 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บรษิทัฯ”) 

ทรสัต ี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณชิย ์จ ากดั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

มลูค่าการเสนอขาย  ไมเ่กนิ 788.27  ลา้นบาท จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 109,482,000 หน่วย 

ราคาสงูสุดทีจ่ะเสนอขายต่อ
หน่วย 

ไมเ่กนิ 7.20 บาท Par ต่อหน่วย (ณ วนัที ่26 ตุลาคม 
2565) 

8.8572 บาท 

ช่วงเวลาเสนอขาย 2 ธนัวาคม 2565 ถงึ 16 ธนัวาคม 2565  

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทรสัต์ 21 พฤศจกิายน 2559  

 Firm underwrite* ☐ Best effort   

อายุเฉลีย่คงเหลอืถ่วงน ้าหนกัของทรพัยส์นิหลกั (WALE) : (ก่อนระดมทุน) 55.16 ปี (หลงัระดมทุน) 55.25 ปี 
*ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

สดัส่วนกำรลงทุน (ภำยหลงักำรระดมทุน)  

100% ลงทุนทางตรง มลูค่าการระดมทุน วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ/1 

 

การออกเสนอขาย
หน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ 

ไมเ่กนิ 
788.27 
ลา้นบาท 

เงนิกูย้มื ไมเ่กนิ 
850.00  
ลา้นบาท/2  

 

ลงทุนในทรพัยส์นิ
หลกัทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

ไมเ่กนิ
1,345.89 
ลา้นบาท 

หมายเหตุ: /1 กองทรสัต์จะออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนครัง้ทีส่ามเพือ่ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่
จะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่ทัง้นี้ผูล้งทุนสามารถพจิารณาขอ้มลูการเพิม่ทุน และการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั
เพิม่เตมิของกองทรสัต์ ตามทีร่ะบุในสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุในทรพัย์สนิ 
/2 คดิเป็นสดัสว่นการกูย้มืเงนิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ีข่องกองทรสัต์ประมาณ รอ้ย 34.75 ของ
สนิทรพัย์รวม  

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงนิสอบทานของกองทรสัต์ ณ วนัที ่30 
มถิุนายน 2565 ยกเว้นทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ส ี ่อ้างอิงจาก
มลูคา่ทรพัย์สนิจากราคาประเมนิทรพัย์สนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

โครงสร้ำงเงินทุนของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,761.51 ลำ้นบำท 
หนี้สนิรวม 3,985.34 ลำ้นบำท 
ทุนช าระแลว้ 7,024.55 ลำ้นบำท 
ก าไรสะสม 751.62 ลำ้นบำท 
สดัส่วนการกูย้มื  
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม) 

รอ้ยละ 31.88 

Credit Rating BBB+ 
  

 

100%

สทิธกิำรเชำ่ (30+30 ปี)
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สดัส่วนอำยสุญัญำกบัผูเ้ช่ำคงเหลือ 
ของทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

คิดเป็นอตัรำส่วนต่อรำยได้รวม/1,2  

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระ 
ของเงินกู้ยืม (ล้ำนบำท) 

  
 

หมายเหตุ:  
/1 พจิารณาวนัครบก าหนดของสญัญาเช่า รวมถงึกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ามสีทิธใินการต่ออายุสญัญา
เชา่เมือ่ครบก าหนดสญัญาเชา่ 
/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  

หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 
เงนิกูย้มืธนาคารทีจ่ะถงึก าหนดช าระคนืเงนิกูใ้นปี 2566 กองทรสัต์อยู่ระหวา่งการพจิารณา
วธิกีารเพือ่การช าระคนืเงนิกูย้มืทีเ่หมาะสมกบัสถานะทางการเงนิของกองทรสัต์ ซึง่วธิกีาร
อาจรวมถงึการรไีฟแนนซเ์งนิกูย้มืดงักลา่วกบัทางธนาคาร หรอืระดมทนุผา่นการออกตรา
สารหนี้ ซึง่กองทรสัต์ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
(Investment Grade) ในระดบั BBB+ เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2565  

ตำรำงแสดงสดัส่วนกำรเช่ำแยกตำมรปูแบบอำคำร/1 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั 
ทรพัยส์นิหลกัที ่

จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการ
ลงทุน 

เพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

    
หมายเหตุ:  
/1 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 โดยค านวณจากพืน้ทีเ่ชา่อาคารทัง้หมด  

 

10.30%

28.97%

53.03%

7.70%

2565 2566 2567 2568 หลงัจำกปี 2568

3,750.00

2565 2566 2567 2568 เป็นตน้ไป

70.99%

29.01%

โรงงำน คลงัสนิคำ้

33.81%

66.19%

โรงงำน คลงัสนิคำ้

66.81%

33.19%

โรงงำน คลงัสนิคำ้
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ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้น้ี 

ทรพัยสิ์น 

รำคำประเมิน/1 (บำท) 

บริษทั เอเช่ียน เอน็จิ

เนียร่ิง แวลเูอชัน่ จ ำกดั/2 

บริษทั กรำฟฟิค เอ 

แอพไพรซอล จ ำกดั/3 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 115,100,000.00 117,100,000.00 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 316,000,000.00 323,600,000.00 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 19,100,000.00 19,500,000.00 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบนิทร ์ 27,000,000.00 25,100,000.00 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 1 222,700,000.00 227,500,000.00 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 321,200,000.00 329,500,000.00 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 4 260,700,000.00 266,600,000.00 

มลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมภำยใต้สิทธิกำรเช่ำตำม

เง่ือนไขกองทรสัตป์ระมำณ 
1,281,800,000 1,308,900,000 

มลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์จะเข้ำลงทุนไม่เกิน 1,345,890,000 

สงูกว่ำรำคำประเมินต ำ่สดุ (ร้อยละ) 5.00  
หมายเหตุ : /1 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิรวมภายใต้สทิธกิารเช่าทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ีจ่ านวน 30 ปี และสทิธต่ิอสญัญาเชา่อกี 30 ปี ซึง่หากมกีารใชส้ทิธต่ิอสญัญาเชา่ดงักล่าว กองทรสัตจ์ะตอ้งช าระค่าเชา่ส าหรบัระยะเวลาการเชา่ที ่
ต่ออายุอกีจ านวนไม่เกนิ 80.00 ลา้นบาท 

/2ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ แวลูเอชัน่ จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ฉ บบัลงวนัที ่3 พฤษภาคม 
2565 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่คาดวา่เป็นวนัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ) 

/3ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2565 
(ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่คาดวา่เป็นวนัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ) 

อนึ่ง นกัลงทุนสามารถพจิารณารายละเอยีดรายงานประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้าม QR Code ดา้นล่าง  

บริษทั เอเช่ียน เอน็จิเนียร่ิง แวลูเอชัน่ จ ำกดั บริษทั กรำฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ำกดั 
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ผูถ้ือหน่วยรำยใหญ่ ณ วนัท่ี 6 มิถนุำยน 2565  

ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ จ ำนวนหน่วย (หน่วย) 
สดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์

(ร้อยละ) 
1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
126,020,609  15.00 

2. บรษิทั อาคเนย ์ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  51,807,443  6.17 
3. กองทุนเปิด ทเีอม็บ ีอสีทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์ 

อนิฟราสตรคัเจอร ์อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 38,330,978 4.56 

4. บรษิทั อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  24,920,000  2.97 
5. บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  24,900,000  2.96  

Foreign Limit: 49.00% Current Foreign holding: 1.45%  

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :  
• ไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบ 

(90) ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุง
แลว้ของรอบปีบญัช ี 

• ทัง้นี้ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ไม่เกินส่ี (4) ครัง้ต่อรอบปี
บญัชี เว้นแต่กรณีทีก่องทรสัต์
มกีารเพิม่ทุน กองทรสัต์อาจมี
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
เกินกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปี
บญัชไีด ้

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบั

รอบระยะเวลำ 

ต่อหน่วยทรสัต ์(บำทต่อหน่วย) 

เงินปันผล เงินลดทุน รวม 

ตัง้แต่จดัตัง้จนถงึปี 2560 0.26  0.55  0.81  

ปี 2561 0.17  0.59  0.76  

ปี 2562 0.79  -  0.79  

ปี 2563 0.69  -    0.69  

ปี 2564 0.70  -    0.70  

งวด 6 เดอืนปี 2565 0.31  -    0.31  

รวมผลประโยชน์ตอบแทน 2.9206 1.1428 4.0634 
 

 

ประมำณกำรผลตอบแทนระยะสัน้ของกองทรสัตต์ัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2566 ถึง 31 ธนัวำคม 2566/6  
 
กรณีท่ีกองทรสัตอ์อกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมทุน
ครัง้ท่ีสามส าหรบัเข้าลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี จ านวนไม่เกิน 119.50 ล้านหน่วย/1 /2 /3 

ประมาณการการ
จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลด
ทุนภายหลงัการ
เพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 
(บาทต่อหน่วย) 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน  
(ร้อยละ)/4 

 

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกรำยไดต้ำม
สญัญำตกลงกระท ำกำร/5 

0.63 8.54 

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกรำยไดต้ำม
สญัญำตกลงกระท ำกำร 

0.01 0.13 
 

ประมำณกำรกำรจ่ำยเงนิลดทุน - - 

รวมประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลด
ทุน 

0.64 8.67 
 

หมายเหตุ:  
/1 จ านวนหน่วยทรสัต์เป็นตวัเลขอา้งองิเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะออกและเสนอขาย สุดทา้ยอาจมากกว่า น้อย
กว่า หรอืเท่ากบั ทีใ่ชค้ านวณในประมาณการนี้ 



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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/2 อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2566 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 
/3 จดัท าบนราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที ่8.00 บาท และเงนิกู้ยมืเพิม่เตมิที่ประมาณ 500.53 ล้านบาท ทัง้นี้  ราคาเสนอขายสุดทา้ย และ
จ านวนเงนิกูย้มืทีใ่ช ้อาจแตกต่างจากสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
ดงักล่าว 
/4 ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ตัง้แต่วนัที ่12 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 (15 วนัท าการ) 
ที ่7.38 บาทต่อหน่วย   
/5 ประมาณการบนสมมตฐิานทีไ่ม่มกีารชดเชยรายไดต้ามสญัญากระท าการส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าอาคารและพืน้ทีเ่ช่าหลงัคาตลอดอายุสญัญาตกลงกระท า
การ รวมถงึภาระค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง/เปลีย่นทรพัย์สนิ และการช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั และ
ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่
/6 ประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้จดัท าโดยอา้งองิสมมตฐิานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ จงึอาจท า
ใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าผู้
ลงทุนจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนระยะสัน้ตามประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ดงักล่าว ทัง้นี้เพือ่ใหผู้ล้งทุนไดเ้หน็ถงึผลกระทบของสมมตฐิานทีใ่ชใ้น
การจดัท าประมาณการดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาการได้จดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการผลตอบแทนจากการ
เปลีย่นไปของสมมตฐิานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ สมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ ต่อประมาณการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนในช่วงปีประมาณการดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที่เพิม่เติมในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 3.2.3.6 (2) การวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน) 
 
 

ประมำณกำรผลตอบแทนระยะยำวของกองทรสัต/์1 

อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ของผูล้งทุนกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่สีข่องกองทรสัต์ อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 

10.89 ส าหรบัทัง้กรณมีรีายไดต้ามสญัญาตกลงกระท าการ และกรณไีมม่รีายไดต้ามสญัญาตกลงกระท าการ ทัง้นี้ ราคาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ของผู้

ลงทุนแต่ละรายอาจแตกต่างกนั ซึง่ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนภายในของผูล้งทุนแตกต่างกนั  

สมมติฐำนส ำคญัในกำรค ำนวณ IRR  
กระแสเงนิสดจากทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่ค านวณจากรายงานประเมนิ
ของผูป้ระเมนิอสิระฉบบัลงวนัที ่

3 พฤษภาคม 2565 

ค่าใชจ้่ายระดบักองทรสัต์ตามสญัญา/3 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ 
NAV 

สดัส่วนการกูย้มื ประมาณรอ้ยละ 35.50 ของ
สนิทรพัยร์วม 

สมมตฐิานอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ ไมเ่กนิอตัรา MLR ลบรอ้ยละ 
1.50 ต่อปี  

 
 
 
 

Expected IRR/2  
กรณมีรีายไดต้ามสญัญาตกลง
กระท าการ (รอ้ยละ) 

10.89 

กรณไีมม่รีายไดต้ามสญัญาตกลง
กระท าการ (รอ้ยละ) 

10.89 



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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หมายเหตุ:  
/1 ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในจดัท าโดยอา้งองิสมมตฐิานในอนาคตหลายประการ ซึง่อยู่ภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกิจ การเมอืง และการแขง่ขนั จงึอาจท าใหผ้ล
ทีเ่กดิขึ้นจรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รึกษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองได้วา่ผูล้งทนุจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนภายในตามประมาณการ
อตัราผลตอบแทนภายในดงักลา่ว 
/2 อา้งองิสมมตฐิานตามรายงานสอบทานประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิครัง้ลา่สดุส าหรบัทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั และสมมตฐิานตามรายงานประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิของบรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ 
แวลเูอชัน่ จ ากดั ฉบบัลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2565 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่เป็นวนัทีก่องทรสัต์คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี)่ และสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุน
และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2566 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 โดยมสีมมตฐิานราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที ่8.00 บาท และเงนิกูย้มื
เพิม่เตมิทีป่ระมาณ 500.53 ลา้นบาท ทัง้นี้ราคาเสนอขายสดุทา้ย จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายสดุทา้ย และจ านวนเงนิกูย้มืทีใ่ช ้อาจแตกต่างจากสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการ
งบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตดิงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ ซึง่รวมถงึ สภาพตลาดเงนิ 
ตลาดทนุ และผลการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทุนสถาบนั (Bookbuilding) เป็นตน้ 
/3 เฉพาะส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายหลกัในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมรายปีของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ โดยอ้างองิเพดาน
ตามทีร่ะบุในสว่นที ่2 ขอ้ 10 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 

หมายเหตุ: ประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ และประมาณการผลตอบแทนระยะยาว (Expected IRR) เป็นเพยีงการแสดงประมาณการตามสมมตฐิานหลายประการซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงและไม่
อาจรบัรองผลได ้อนึง่ ประมาณการผลตอบแทนระยะยาว (Expected IRR) เป็นเพยีงตวัเลขประมาณการผลตอบแทนทีค่าดวา่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดต้ลอดอายุการลงทุน 

สรปุข้อมลูกำรสนับสนุนผลตอบแทนภำยใต้สญัญำตกลงกระท ำกำร 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุในปัจจบุนั 

ผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ /1 WHAID และ เจา้ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่าม (“เจ้ำของทรพัยสิ์น”) 
(WHAID ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ โดยบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ที่ระดบั A- 
(Stable) ณ วนัที ่27 ตุลาคม 2564) 

ระยะเวลาของสญัญาตกลงกระท าการ/2 3 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเชา่  
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาของสัญญาตกลง
กระท าการ 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่าม /3  

เงื่อนไขภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ/2 กำรชดเชยรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเช่ำท่ีไม่มีผู้เช่ำ 
เจา้ของทรพัย์สนิจะรบัชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ช่าทีไ่มม่ผีู้
เชา่เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเชา่ โดยก าหนดอตัราค่าเชา่ ดงันี้ 
1. 164 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Attached Building  
2. 189 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Detached Building 
3. 150 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ 
กำรชดเชยรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบัส่วนขำดจำกอตัรำขัน้ต ำ่ 

เจา้ของทรพัย์สนิตกลงว่าในระหว่างระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า 
หากอตัราค่าเช่าของทรพัย์สนิทีเ่ช่าต ่ากว่าอตัราขัน้ต ่าดงัต่อไปนี้ เจา้ของทรพัยส์นิตกลง
จะช าระส่วนขาดจากอตัราค่าเชา่ข ัน้ต ่า ใหแ้ก่กองทรสัต์ 
1. 164 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Attached Building  
2. 189 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Detached Building 
3. 150 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ 
 

หมายเหตุ:  
/1 โปรดพจิารณาขอ้มูลของผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ เพิม่เตมิในเอกสารแนบ 5 ขอ้มลูผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ และความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ต่อความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ 

/2  โปรดพจิารณารายละเอยีดของการชดเชยรายไดค้า่เชา่ไดใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 3.5.1 สรปุสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการส าหรบัทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่าม 
/3 ระยะเวลาชดเชยรายไดข้องทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุครัง้แรกสิน้สดุลงเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2562, ระยะเวลาชดเชยรายไดข้องทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ สิน้สดุลงเมือ่วนัที ่3 มกราคม 
2564, ระยะเวลาชดเชยรายไดข้องทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่อง สิน้สดุลงเมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2564 
 
ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่ี่ 

ผูใ้หส้ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการ /1 WHAID และ เจา้ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่ี ่(“ผู้ให้สญัญำ”) 
(WHAID ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ โดยบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ที่ระดบั A- 
(Stable) ณ วนัที ่27 ตุลาคม 2564) 

ระยะเวลาของสญัญาตกลงกระท าการ/2 3 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเชา่  
เงื่อนไขภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ/2 กำรชดเชยรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเช่ำท่ีไม่มีผู้เช่ำ 

ผูใ้หส้ญัญาจะรบัชดเชยรายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ชา่ทีไ่มม่ผีูเ้ชา่เป็น
ระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเชา่ โดยก าหนดอตัราค่าเชา่ ดงันี้ 



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (WHAIR) 

 

 

1. 168 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Attached Building  
2. 185 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Detached Building 
3. 169 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ 
กำรชดเชยรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรบัส่วนขำดจำกอตัรำขัน้ต ำ่ 

ผู้ให้สญัญาตกลงว่าในระหว่างระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า หาก
อตัราค่าเช่าของทรพัย์สนิที่เช่าต ่ากว่าอตัราขัน้ต ่าดงัต่อไปนี้ ผู้ให้สญัญาตกลงจะช าระ
ส่วนขาดจากอตัราค่าเชา่ข ัน้ต ่า ใหแ้ก่กองทรสัต์ 
1. 168 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Attached Building  
2. 185 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานแบบ Detached Building 
3. 169 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ 
 

หมายเหตุ:  
/1 โปรดพจิารณาขอ้มลูของ WHAID เพิม่เตมิในสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.3.7 การวเิคราะหค์วามสามารถของ WHAID ในการช าระคา่เชา่ตามสญัญาตกลงกระท าการ 

/2  โปรดพจิารณารายละเอยีดของการชดเชยรายไดค้่าเชา่ไดใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1.10 (7) สรปุสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการ (ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ช่า)ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซี
บอร์ด อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บวิดิ้ง จ ากัด และ ขอ้ 3.2.1.10 (8) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการ (ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ชา่)ของ บรษิทั อสี
เทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
 

ตำรำงแสดงสดัส่วนกำรเช่ำแยกตำมประเภทธรุกิจของผูเ้ช่ำ 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั/1 
ทรพัยส์นิหลกัที ่

จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี/่2 
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

ภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่
    

 
หมายเหตุ:  
/1 ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุในปัจจุบนั ค านวณตามสดัสว่นของรายไดเ้ฉพาะสว่นทีม่ผีูเ้ชา่ (ไมน่บัรวมพืน้ทีท่ ีเ่จา้ของทรพัย์สนิตกลงจะช าระคา่เชา่ใหแ้กก่องทรสัต์ ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ 
และพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผูเ้ชา่) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วมของทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุในปัจจุบนั อาจแตกต่างไปจากนี้ได้ 
ข ึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ชา่ของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ ิน้สดุสญัญา 
/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 
/3 ประเภทธุรกจิของผูเ้ชา่อืน่ ๆ ไดแ้ก ่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์วสัดุกอ่สรา้ง การบนิ แบตเตอรี ่เหลก็ การใหบ้รกิารเกีย่วกบัธุรกจิอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ยานยนต์ อปุโภคบริโภค โลจิสติกส์ อิเลก็ทรอนิกส์ บรรจภุณัฑ์ อื่นๆ

31.51%

27.24%

15.02%

9.94%

4.28%
12.01%

32.83%

28.64%

16.04%

7.28%

4.81%
10.40%

20.68%

15.82%

6.71%
31.61%

25.18%

/3 



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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รำยละเอียดของคู่สญัญำท่ีท ำสญัญำเช่ำแยกตำมสญัชำติของผู้เช่ำ 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั/1 
ทรพัยส์นิหลกัที ่

จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี/่2 
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

ภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

 
  

 

 
หมายเหตุ: 
 /1 ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั ค านวณตามสดัส่วนของรายได้เฉพาะสว่นทีม่ผีูเ้ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ ีเ่จ้าของทรพัย์สนิตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท า
การ และพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ชา่) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วมของทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุในปัจจุบนั อาจแตกต่างไปจาก
นี้ได ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ชา่ของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ ิน้สดุสญัญา 
/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้เช่ำหลกัท่ีมีพื้นท่ีเช่ำสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

ล ำดบั 

รำยช่ือผู้เช่ำ 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน 

ในปัจจบุนั/1 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ี 

จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี/2 

ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตภ์ำยหลงั

กำรลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

1. บรษิทั แซฟฟรอน ลฟิวิง่ จ ากดั บรษิทั หลงิเย  

อนิเทลลเิจนท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั แซฟฟรอน ลฟิวิง่ จ ากดั 

2. บรษิทั วซีี ่แพค็เกจิง้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั ทอ็ป ลงิค ์อนิดสัเทรยีล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บรษิทั วซีี ่แพค็เกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. บรษิทั แซดเอฟ เลมฟอรเ์ดอร ์(ไทย

แลนด)์ จ ากดั 

บรษิทั โนโบ ออโตโ้มทฟี ซสิเตม็ (ไทย

แลนด)์ จ ากดั 

บรษิทั เจลล ีเบลล ีแคนดี ้คอมปานี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

4. บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บรษิทั แซดเอฟ เลมฟอรเ์ดอร ์(ไทยแลนด์) 

จ ากดั 

5. บรษิทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส โลจิ

สตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั ซพีเีอส อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

6. บรษิทั เจลล ีเบลล ีแคนดี ้คอมปานี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั ฮนัออน ซสิเตม็ส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั ทอ็ป ลงิค ์อนิดสัเทรยีล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

7. บรษิทั เจมแพค เอเซยี จ ากดั บรษิทั จอยฟูล ลฟิวิง่ จ ากดั บรษิทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส โลจสิตกิส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

8. บรษิทั นิทช ูโชจ ิ(ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิทั เจลล ีเบลล ีแคนดี ้คอมปานี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั โนโบ ออโตโ้มทฟี ซสิเตม็ (ไทย

แลนด)์ จ ากดั 

9. บรษิทั จเีคเอน็ ไดรฟไลน์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บรษิทั ทรานซ ีโลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั หลงิเย อนิเทลลเิจนท ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

33.55%

22.87%

17.84%

11.35%

8.02%
6.37%

63.57%

0.00%
1.58%

7.70%

27.15%
36.83%

20.37%

15.90%

10.29%

7.98%

8.63%

จีน ยโุรป ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี สหรฐัอเมริกา เอเชีย



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (WHAIR) 

 

 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้เช่ำหลกัท่ีมีพื้นท่ีเช่ำสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

ล ำดบั 

รำยช่ือผู้เช่ำ 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน 

ในปัจจบุนั/1 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ี 

จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี/2 

ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตภ์ำยหลงั

กำรลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

10. บรษิทั สุพรมี เฟลตลั (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั ฮงฟู่ วู๊ด เทรด จ ากดั บรษิทั เจมแพค เอเซยี จ ากดั 

สดัส่วน
รำยไดจ้ำกผู้

เช่ำ 10 
อนัดบัแรก  
ต่อรำยได้

รวม 
(ร้อยละ) 

38.56 98.42 36.54 

หมายเหตุ:  
/1 ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนัค านวณตามสดัส่วนของรายได้เฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ชา่ (ไมน่บัรวมพื้นทีท่ ีเ่จา้ของทรพัย์สนิตกลงจะช าระค่าเช่าใหแ้กก่องทรสัต์ ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ 

และพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ชา่) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราสว่นรายได้ต่อรายได้รวมของทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนัอาจแตกต่างไปจากนี้ได้ 

ข ึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ชา่ของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ ิน้สดุสญัญา 
/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 

 

สดัส่วนกำรเช่ำแยกตำมอำยคุงเหลือของสญัญำเช่ำ  
รวมถึงกรณีท่ีผู้ให้เช่ำมีสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำเม่ือครบก ำหนดสญัญำเช่ำ/1 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั/2 ทรพัยส์นิหลกัที ่
จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี/่3 

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

   
หมายเหตุ:  
/1 พจิารณาวนัครบก าหนดของสญัญาเชา่  
/2 ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนัค านวณตามสดัสว่นของรายไดเ้ฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ชา่ (ไมน่บัรวมพื้นทีท่ ีเ่จา้ของทรพัย์สนิตกลงจะช าระคา่เช่าใหแ้กก่องทรสัต์  ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท า

การ และพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผูเ้ชา่) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดข้องทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุในปัจจุบนัอาจแตกต่างไปจาก
นี้ได ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ชา่ของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ ิน้สดุสญัญา 

/3 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ค านวณเฉพาะสว่นทีม่ผีูเ้ชา่ 
 

27.96%
28.13%

18.94% 21.11%

3.86%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568

10.30%

28.97%

53.03%

0.00%
7.70%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568

26.03% 28.22%
22.66%

18.81%

4.28%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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สดัส่วนกำรเช่ำแยกตำมอำยคุงเหลือของสญัญำเช่ำ  
รวมถึงกรณีท่ีผู้ให้เช่ำมีสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำเม่ือครบก ำหนดสญัญำเช่ำ/1 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั/2 ทรพัยส์นิหลกัที ่
จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี/่3 

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

สดัส่วนกำรเช่ำแยกตำมอำยคุงเหลือของสญัญำเช่ำ 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูใ้ห้เช่ำมีสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำเม่ือครบก ำหนดสญัญำเช่ำ/1 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั/2 ทรพัยส์นิหลกัที ่
จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี/่3 

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

   
หมายเหตุ:  
/1 พจิารณาวนัครบก าหนดของสญัญาเชา่  
/2 ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนัค านวณตามสดัส่วนของรายได้เฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ชา่ (ไมน่บัรวมพื้นทีท่ ีเ่จา้ของทรพัย์สนิตกลงจะช าระค่าเชา่ใหแ้ก่กองทรสัต์ ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท า

การ และพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ระหวา่งขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดข้องทรพัย์สนิหลกัทีล่งทนุในปัจจุบนัอาจแตกต่างไปจาก
นี้ได ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ชา่ของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ ิน้สดุสญัญา 

/3 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ค านวณเฉพาะสว่นทีม่ผีูเ้ชา่ 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนั 

 
 

32.28%

29.25%
18.88% 19.59%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568

10.30%

28.97%

53.03%

7.70%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568

29.88% 29.22%
22.60%

18.30%

2565 2566 2567 2568 หลงัจากปี 2568

767.02
685.97

763.90

371.98

681.09
585.03

670.13

314.14

94.46%
90.66% 91.10% 89.44%

2562 2563 2564 งวดหกเดือน ปี 2565

รำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำร (ลำ้นบำท)

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธกิ่อนหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท)

อตัรำกำรใหเ้ชำ่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เฉลีย่ ก่อนกำรไดร้บัช ำระค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรในพืน้ทีว่ำ่งตำมสญัญำตกลงกระท ำกำร (รอ้ยละ)



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ี ่

  

หมายเหตุ:  
/1 อตัราการเชา่พืน้ที ่ค านวณจากการเชา่ของผูเ้ชา่ ณ สิน้งวดเทา่นัน้ 
/2 คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรกัษาอาคารประกอบดว้ย คา่บ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั คา่ซอ่มแซมอาคารทัว่ไป คา่จา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั คา่ไฟฟ้า คา่สว่นกลาง และคา่รกัษาความสะอาด 
/3 ในปี 2563 มอีาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 ยูนติทีเ่พิง่กอ่สรา้งแลว้เสรจ็โดยมขีนาดพืน้ทีร่วมประมาณ 12,623 ตร.ม. ตัง้อยู่ภายในโครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 (WHA LP 2) อย่างไรกด็ ี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 30 มถิุนายน 2565 อาคารคลงัสนิคา้ใหมด่งักลา่วมผีูเ้ชา่ครบทัง้ 3 ยูนติ 

 
 
 

24.40

58.24

101.48

43.13

1.78 2.22 1.46 0.83

67.78% 43.16%

89.71%

92.20%

2562 2563 2564 งวดหกเดือน ปี 2565

รำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำร (ลำ้นบำท) ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอำคำร (ลำ้นบำท) อตัรำกำรเชำ่พืน้ที ่(รอ้ยละ) 

/3 

/1 /2 



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
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ตวัเลขทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

ส้ินสดุ  
30 มิถนุำยน 

2565 
2564 2563 2562 

พืน้ทีเ่ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ (ตร.ม.) 380,632 380,632 380,632 332,505 
พืน้ทีเ่ช่าหลงัคา (ตร.ม.) 179,648 179,648 179,648 179,648 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 89.44 91.10 90.66 94.46 
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร (ลา้นบาท) 368.36 741.79 673.66 640.83 
รายไดค้่าเช่าหลงัคา (ลา้นบาท) 2.95 5.90 5.90 5.90 
รายไดจ้ากการชดเชยรายไดค้่าเช่า (ลา้นบาท) 0.67 16.21 6.41 120.28 
รายไดอ้ื่น (ลา้นบาท) 0.20 0.40 0.53 0.93 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 52.09 104.71 117.71 137.09 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธ ิ(ลำ้นบำท) /1 262.05 565.42 467.32 544.00 
รำยกำรก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน (1.23) 327.16 141.75 212.36 
กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนส ำหรบั
งวด 260.82 892.58 609.07 756.36 

จ ำนวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ ปลำยงวด 
(หน่วย) 

840,134,116 840,134,116 840,134,116 702,634,116 

อตัรำก ำไรต่อหน่วย (EPU) (บำท) 0.31 1.06 0.72 1.08 
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU) (บำท) /2 0.31 0.70 0.69 0.79 
อตัรำผลประโยชน์ตอบแทน /3 4.23 6.50 8.69 1.91 
ส่วนลดทนุต่อหน่วย (บำท)  0.00 0.00 0.00 0.02 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ (สทุธ)ิ ต่อสนิทรพัย์
รวม (รอ้ยละ) 

31.76 31.69 32.39 33.22 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (ลำ้น
บำท) 

319.75 576.47 (547.92) 704.07 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (ลำ้น
บำท) 

(323.61) (597.16) 745.45 (676.82) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (3.86) (20.69) 197.52 27.26 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด (ลำ้น
บำท) 

335.79 339.65 360.34 162.81 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ(ลำ้นบำท) 7,776.17 7,792.09 7,409.81 6,384.14 
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บำท) 9.26 9.27 8.82 9.09 
รำคำต่อสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย  0.79 0.98 0.87 0.97 
หนี้สนิ/สนิทรพัยร์วม (เท่ำ) 0.34 0.34 0.36 0.36 
รำคำปิด ณ สิน้งวด (บำท) /3 7.35 9.05 7.65 8.80 
มลูค่ำตลำดค ำนวนจำกรำคำปิด ณ สิ้นงวด (ลำ้นบำท) /3 6,174.99 7,603.21 6,427.03 6,183.18 

 
หมายเหตุ: /1 ก าไรจากการลงทุนสทุธใินปี 2563 ลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การหมดสญัญาการชดเชยรายไดค้า่เชา่จากการลงทนุในทรพัย์สนิครัง้แรกตอนปลายปี 2562 และ 
คา่ใชจ้่ายดา้นการตลาดเพือ่เสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เตมิครัง้ที ่3 

/2 ค านวณตามรอบผลประกอบการ 
 /3 อา้งองิจาก SETSMART  

  
  



ส่วนที ่1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  
ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของผูจ้ดักำรกองทรสัตถ์ึงกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกองทรสัต ์ 
ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรสัต์มรีายได้รวมจ านวน 764.30 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

77.81 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.33 จากปี 2563 โดยหลกัมาจาก รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 68.13 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.11 ซึง่
เป็นผลมาจากอตัราการเช่าของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในปัจจุบนัทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่เตมิขึน้จาการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีส่าม โดยมคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 198.88 ลา้นบาท ลดลง 20.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.26 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 
กองทรสัต์มคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัก ารรี
ไฟแนนซ์เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์ไมม่คี่าใชจ้่ายประเภทดงักล่าวในปี 2564 จงึส่งผลใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมลดลงใน
ปี 2564 กองทรสัต์มรีายไดจ้ากการลงทุนสุทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เท่ากบั 565.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 98.10 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
20.99 จากปีก่อน และมกีารเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 892.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 283.51 หรอืรอ้ยละ 46.5 จากปี
ก่อน 
              ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 กองทรสัต์มสีนิทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 11,761.51 ลา้นบาท ลดลง 9.91 ลา้นบาท จากปี 2564 
โดยสินทรพัย์รวมส่วนใหญ่เป็นเงนิทุนตามมูลค่ายุติธรรมรวมจ านวน 11,377.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของสินทรพัย์รวม
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 กองทรสัต์มรีายไดร้วม 372.18 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากบั 58.03 ลา้น
บาท และตน้ทุนทางการเงนิ 52.09 ลา้นบาท โดยมรีายไดจ้ากการลงทุนสุทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เท่ากบั 262.05 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 71.41 
 

 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมด/1 

เพดำน % ของ NAV ต่อ
ปี 

หรือ % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้  
(แล้วแต่กรณี) 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ร้อยละของ
ก ำไรสทุธิ 

(ประมำณกำร
ปี 2565) /2 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ
กองทรสัต์  

0.75% ไม่ เกิน  0.25% ของมูลค่ าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 12.5 ล้าน
บาทต่อปี 

3.40 

 ค่าธรรมเนียม 
ทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษา
ทรพัยส์นิ 

.0 75% ไม่ เกิน  0.25% ของมูลค่ าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 8 ลา้นบาทต่อ
ปี 

3.40 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 0.50%/3 ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทรสัต์ 

0.49 

 ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

3.00% ปีที ่1 - 5 1.75% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ปีที ่6 - 10 5.00% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

5.74 

 ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้
เช่า 
กรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญา 
- อายุสญัญาเช่าตัง้แต่ 3 ปี

ขึน้ไป 
- อายุสญัญาเช่าไมถ่งึ 3 ปี 

 
กรณผีูเ้ช่ารายใหมท่ าสญัญา 
- อายุสญัญาเช่าตัง้แต่ 3 ปี

ขึน้ไป 

 
 
 
0.5 เดอืน 
 
ไมเ่กนิ 0.5 เดอืน 
(ค านวณตามระยะเวลาเช่าจรงิหาร 3 ปี) 
  
1 เดอืน 
 

3.85 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมด/1 

เพดำน % ของ NAV ต่อ
ปี 

หรือ % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้  
(แล้วแต่กรณี) 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ร้อยละของ
ก ำไรสทุธิ 

(ประมำณกำร
ปี 2565) /2 

- อายุสญัญาเช่าไมถ่งึ 3 ปี 
 

ไมเ่กนิ 1 เดอืน 
(ค านวณตามระยะเวลาเช่าจรงิหาร 3 ปี) 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษา
ทางการเงนิ 

1.00% ตามทีจ่่ายจรงิ ไมไ่ดเ้รยีกเกบ็/4 

 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์

3.00% ไม่เกนิร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่เสนอ
ขาย 

ไมไ่ดเ้รยีกเกบ็/4 

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการ
จดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออก
ตราสารทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

2.00% ตามทีจ่่ายจรงิ ไมไ่ดเ้รยีกเกบ็/4 

 ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 2.36 

 ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ 
 
 

ตามทีจ่่ายจรงิ 1.31 

 ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งและ
ค่าใชจ้่ายอื่นในการบรหิาร
จดัการกองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.74 

 ค่าเบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.27 
 ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.36 
หมายเหต:ุ  
/1 ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ได้คดิเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนี้จงึเป็นเพยีงการประมาณเพือ่ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอียด
เพิม่เตมิของคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต์ ในสว่นที ่2 ขอ้ 10 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 
/2 อา้งองิจากงบก าไรขาดทนุและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2566 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 
/3 อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามประกาศของศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
/4 รายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ีข่องกองทรสัต์ซึง่ถูกหกัออกจากเงนิระดมทุนที่
ไดร้บัจากผูล้งทนุในการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม และไมไ่ดน้ าไปค านวณเป็นค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ตามรายงาน และ ขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 
เดอืน ชว่งเวลาประมาณการวนัที ่1 มกราคม 2566 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566   

 
 

สรปุปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 

1. ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ 

1.1. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

1.2. ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าพืน้ที ่และ/หรอื อุตสาหกรรม และ/หรอื สญัชาตขิองผูเ้ช่าพื้นทีข่องทรพัยส์นิหลกัของ

กองทรสัต์ 

1.3. ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมือ่ใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ 

1.4. ทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ีอ่าจมคีวามช ารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอื

อาจมคีวามบกพร่องอื่น  
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1.5. ความเสี่ยงจากมลูค่าของอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิไม่ไดเ้ป็น

เครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จรงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคาที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนดงักล่าวนัน้จะ

เป็นไปตามมลูค่าประเมนิไมว่่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

1.6. ความเสีย่งทีก่องทรสัต์อาจเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าตามการประเมนิมลูค่าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ซึ่ง

อาจมคีวามเสีย่งในการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรพัย์สนิทางบญัชแีละกองทรสัต์อาจต้องมกีารลดทุนเพือ่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย 

1.7. ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

1.8. ความเสีย่งทีอ่าคารอาจมสีภาพดอ้ยลงในการจดัหาประโยชน์ตลอดอายุสทิธกิารเช่าและสทิธกิารเช่าทีต่่ออายุไป และ/หรอื

ความเสีย่งทีเ่งนิเกบ็ส ารองเพือ่การซ่อมแซมหรอืการปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อาจมไีมเ่พยีงพอ 

1.9. ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม  

 

2. ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบักองทรสัต์หรอืการด าเนินงานของกองทรสัต์  

2.1. สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตมิคีวามไมแ่น่นอน 

และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไมแ่น่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการแขง่ขนั ซึง่อาจส่งผล

ใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนียัส าคญัและอาจส่งผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนในกองทรสัต์ 

2.2. ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ใน

การจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.3. ความเสี่ยงที่กองทรสัต์อาจสูญเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์และ/หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ หรอืผู้จดัการกองทรสัต์และ/หรอื

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจสูญเสียบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหา

ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

2.4. ความเสี่ยงจากการจดัหาเงนิค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายุไปอกี 30 ปี และการอาจไม่ได้รบัการต่อสญัญาเช่า

ทรพัยส์นิออกไปอกี 30 ปี และการไมม่กีารใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเช่าทรพัยส์นิออกไปอกี 30 ปี 

2.5. ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.6. รายได้ของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่าพื้นที ่และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร เมือ่

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สุดลง 

2.7. ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิไมใ่หค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบักองทรสัต์ 

2.8. ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิของโครงการ เนื่องจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

2.9. ความเสี่ยงจากความเสยีหายจากการดดัแปลงหรอืติดตัง้อุปกรณ์ Solar Rooftop และการประกอบกจิการโครงการผลิต

กระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาเพือ่จ าหน่ายของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2.10. ความเสี่ยงจากการที่เจ้าของทรพัย์สนิมสีทิธกิารก่อสร้างส่วนขยายเพิม่เตมิ (Expandable Area) ในพื้นที่ส่วนทีต่ิดกนักบั

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.11. ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัต์กูย้มืเงนิ 

2.12. ความเสีย่งทีก่องทรสัต์ตอ้งพึง่พาเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบุคคลทีเ่จา้ของทรพัยส์นิก าหนดส าหรบัการใหบ้รกิารสาธารณูปโภค

บางประการ 

2.13. ความเสี่ยงที่กองทรสัต์อาจไม่สามารถหาผู้เช่าได้ภายหลงัสิ้นสุดระยะเวลาที่มกีารชดเชยรายได้ค่าเช่าตามสญัญาตกลง

กระท าการ 

2.14. ความเสีย่งจากการชดเชยค่าเช่าส่วนขาดจากอตัราค่าเช่าข ัน้ต ่าตามสญัญาตกลงกระท าการ 

 

3. ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
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3.1. ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

3.2. กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และการขาดทางเลอืกอื่น

ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

3.3. ความเสีย่งทางการเมอืง 

3.4. การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.5. ความเสีย่งจากกรณทีรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

3.6. ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ถอืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้รวมทัง้ค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินการต่าง ๆ เพิม่ขึน้ 

3.7. ความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยัทรพัย์สนิอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัต์อาจสูญเสยี 

และความเสีย่งทีก่องทรสัต์อาจขาดรายไดร้ะหว่างการก่อสรา้งกรณเีกดิความเสยีหาย 

3.8. ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

 

4. ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

4.1. ราคาซื้อขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองอาจลดลงต ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ 

4.2. การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

4.3. ถอืหน่วยทรสัต์ไมส่ามารถขายคนืหน่วยทรสัต์ได ้

4.4. มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ  

4.5. การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของ WHAID และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID อย่างมนีัยส าคญัอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ 

4.6. เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ 

4.7. ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน 

4.8. ความเสีย่งจากการลดลงของสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ (Control Dilution) ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ 

4.9. ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซือ้ขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ 

นกัลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัความเสีย่งของกองทรสัต์ ไดท้ีส่่วนที ่2 ขอ้ 5 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

ข้อมลูเบือ้งต้น 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
ทีอ่ยู่  เลขที ่777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์หอ้ง 2206A ชัน้ 22  

หมู ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้  
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ 02-719-9557  
URL www.wha-ir.com  
ทรสัตี บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  
ทีอ่ยู ่ เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 02 949 1500 
URL https://www.scbam.com   
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