ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้ อมูลสาคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจาก
หนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริ ษัทฯ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHABT)
ผู้จัดกำรกองทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
1.

สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่ อ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

ทรัสตี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust (WHABT)
WHABT
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด สาหรับโครงการ เอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สาหรับโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
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1.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ นี ้
ลักษณะกำรเสนอขำย

คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรัสต์

จำนวนหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขำย
มูลค่ ำเสนอขำยรวมทัง้ สิน้

มูลค่ ำที่ตรำไว้ ต่อหน่ วย
รำคำเสนอขำย
ลักษณะกำรเสนอขำย

เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไปในครัง้ แรก
(Initial Public Offering, “IPO”) โดยเป็ นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดั การการจาหน่าย
ประเภทระบุชื่อผู้ถือ และชาระเต็มมูลค่าทังหมด
้
รวมทังไม่
้
มีข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจากัดทีเ่ ป็ นไปตาม
กฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ไม่เกิน 202,000,000 หน่วย
ไม่เกิน [●] บาท (เมื่อรวมกับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/
หรื อ นิติบคุ คลอื่นใด สาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินครัง้
แรกมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 505 ล้ านบาท รวมเป็ นจานวนเงินที่
ได้ จากแหล่งเงินทุนทังสิ
้ ้นไม่เกิน [●] บาท ซึ่งกองทรัสต์จะ
ใช้ เงินจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวเข้ าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่า
รวมไม่เกิน 2,390 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
[●] บาทต่อหน่วย
[●] บาทต่อหน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนดังต่อไปนี ้

ประเภทนักลงทุน
(1) เสนอขาย บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ”)

(2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย
(4) เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย

จำนวนหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขำย
ประมาณ 30,300,000 หน่ ว ย หรื อคิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขาย โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะ
จัด สรรจริ ง ให้ แ ก่ ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนข้ างต้ น ซึ่ง
จะคิดเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่
เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ ที่ออก
และเสนอขายจริ งได้ ทงั ้ หมดหลัง จากปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
ประมาณ [●]
ประมาณ [●]
ประมาณ [●]

(โปรดดูนิยามของนักลงทุนแต่ละประเภทในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำย

ธนาคาร ซีไอเอ็ มบี ไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ส่วนที่ 1 หน้ า 2

1.2

กรุงไทย จากัด (มหาชน)
วิธีกำรจัดสรร
จัดสรรโดยใช้ ดลุ พินิจของผู้จดั การการจาหน่าย
จำนวนหน่ วยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ
2,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
จำนวนเงินจองซือ้ ขัน้ ต่ำ
[●] บาท และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] บาท
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำซือ้ ทรัพย์ สิน
ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ และมูลค่าที่กองทรัสต์ลงทุนเป็ นมูลค่าที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นมูลค่าที่อ้างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมูลค่าในเชิงธุรกิจของทรัพย์สิน อัตราดอกเบี ้ย อัตราผลตอบแทนที่จะได้ รับจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และการสารวจความต้ องการ
ของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทังนี
้ ้ สาหรั บราคาสูงสุดของทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะลงทุนครั ง้ แรกจะไม่เกิ น 2,390 ล้ านบาท (สูงกว่าราคา
ประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ ที่ประมาณ 2,162 ล้ านบาท
หรื อสูงกว่าประมาณร้ อยละ 10.55) ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิ นเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุด
ดังกล่าวเป็ นราคาที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก
(1)

คุณ ภาพของอาคารสานัก งานที่ เ ป็ นอาคารสร้ างเสร็ จใหม่ อยู่ใ นท าเลที่ มี ศัก ยภาพ โดยที่ ตัง้ ของ
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน และจะเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ของรถไฟฟ้ า / รถไฟใต้ ดิน ส่วนขยายในอนาคต ในขณะที่ที่ตงของโครงการ
ั้
บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ มีการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ ทางยกระดับหลายแห่ง และจะมีระบบขนส่งมวลชนผ่านใน
อนาคตตามนโยบายระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล

(2)

อัตราการเช่าของอาคารสานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงที่เทียบเคียงกันได้ อยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งบอกถึง
ศักยภาพในการจัดหาผู้เช่าของอาคารทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต

อาคารสานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง ที่สามารถเทียบเคียงกับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(ขนาดพื ้นที่เช่ามากกว่า 20,000 ตร.ม.)

รสา ทาวเวอร์ 1
รสา ทาวเวอร์ 2
ชินวัตรทาวเวอร์ 3
ปิ ยวรรณทาวเวอร์

บริ เวณ

พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)

ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน

21,700
24,000
43,000
21,700
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อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
100.0
98.8
95.2
100.0

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
600.00
725.00
600.00
425.00

ซันทาวเวอร์ เอ
ซันทาวเวอร์ บี
เล้ า เป้ง หงวน

บริ เวณ

พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)

ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี

24,605
34,480
31,564

อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
100.0
94.9
100.0

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
650.00
650.00
525.00

แหล่งที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

อาคารสานักงานในบริ เวณบางนา ที่สามารถเทียบเคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
เนชัน่ ทาวเวอร์
ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์
เอ็ม ดี ทาวเวอร์
เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์
แอมเพิล ทาวเวอร์
บางนา ทาวเวอร์ เอ
บางนา ทาวเวอร์ บี
บางนา ทาวเวอร์ ซี
อาคาร กุหลาบ
อาคาร เอ. พี. นคริ นทร์
อาคารเตียวฮง บางนา

44,719.05
20,890.00
20,934.00
18,560.00
18,000.00
17,918.00
13,700.00
9,410.00
8,746.00
8,672.00
7,580.00

อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
90.4
84.8
98.6
87.8
89.2
99.3
100.0
100.0
96.0
62.5
85.2

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
490
350
450
450
500
480
480
480
350
250
350

แหล่งที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

นอกจากนี ้ จากการประเมินของแผนธุรกิจของตัวแทนจัดหาผู้เช่า (Sole Agency) คือ บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส
(ประเทศไทย) จากัด (“CBRE”) ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง CBRE ได้ มีแผนใน
การเพิ่มอัตราการเช่าให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอาคารในบริ เวณใกล้ เคียงในช่วง 2-3 ปี ข้ างหน้ า ทังนี
้ ้ โดยหาก
พิจารณาจากความสามารถในการเพิ่มอัต ราการเช่ าตัง้ แต่ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ได้ เ ข้ าลงทุนใน
สินทรัพย์ อัตราการเช่ามีการปรับเพิ่มจากประมาณร้ อยละ 5.06 ในช่วงกลางปี 2557 ขึ ้นมาเป็ นระดับสูงกว่าร้ อย
ละ 54.87 ในช่วงกลางปี 2558 (รวมสัญญาเช่าและสัญญาจองพื ้นที่เช่า) ซึง่ แสดงถึงศักยภาพของสินทรัพย์ และ
ความสามารถของตัวแทนจัดหาผู้เช่า ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่า อาคารสานักงานใน
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ น่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเช่าไปถึงระดับของตลาดได้ ใน
อนาคตอันใกล้ ทังนี
้ ้ ในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นัน้ มีผ้ เู ช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี สดั ส่วนการเช่าพื ้นที่ในโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ
69.95 จึงทาให้ คงเหลือพื ้นที่เช่าที่ต้องจัดหาผู้เช่าอีกไม่มากนัก
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(3)

การที่ มีการรั บประกัน กาไรจากการดาเนิน งานของทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกจาก
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทาการ ทาให้ กองทรัสต์มี
รายได้ ในช่วงการรับประกันมีความแน่นอนมากขึ ้น ซึง่ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุน

(4)

ในการประเมินราคาของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ซึ่งใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
โดยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด ซึ่งอัตราคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินทรัพย์สินอิสระใช้ ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
นัน้ มีแนวโน้ มที่จะใช้ อตั ราคิดลดที่คอ่ นข้ างคงที่ กล่าวคือ สาหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็ นสินทรัพย์รูปแบบกรรมสิทธิ์ ผู้ประเมินใช้ อตั ราส่วนลดที่ร้อยละ 9.00 – 9.50 และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 6.50 – 7.00 และสาหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์รูปแบบสิทธิการเช่า ผู้ประเมินใช้ อตั ราส่วนลดที่ร้อยละ 11.00 ซึ่งการใช้ อตั รา
คิดลดนี ้สะท้ อนหลักคิดว่านักลงทุนมีความต้ องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้ างคงที่ และไม่
แปรผันตามอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงิ นและผลตอบแทนการลงทุนอื่นๆ มากนัก ทังนี
้ ้ หากพิจารณา
สภาวะอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินในช่วงปี ที่ผา่ นมา จะเห็นว่าอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินที่อ้างอิงโดยใช้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีแนวโน้ มลดลง จากข้ อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
10 ปี ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา มีอตั ราลดลงจากระดับร้ อยละ 3.74 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เป็ นร้ อย
ละ 2.82 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (ข้ อมูลจาก www.thaibma.or.th) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าอัตราคิด
ลดที่ ได้ จากการคานวณโดยใช้ ตวั แปรอ้ างอิงดังกล่าว น่าจะมีอตั ราที่ต่าลงตามไปด้ วยภายใต้ สภาวะที่
ตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ ในการคานวณอัตราคิดลดไม่เปลีย่ นแปลง และทาให้ มลู ค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ ซึง่ ได้
จากการคานวณด้ วยอัตราคิดลดที่ต่าลงนี ้ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ที่สงู ขึ ้น

(5)

ประมาณการอัตราเงิ นจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ ในรู ปของผลประโยชน์ ตอบแทนและการลดทุน
สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาลงทุนของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในตลาด
โดยหากพิจารณาจากประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในปี ประมาณการของทรัสต์ที่
คาดการณ์ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 6.23 สาหรับอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยแบ่งเป็ นอัตรา
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประมาณร้ อยละ 5.84 และอัตราเงินลดทุนโดยวิธีการทยอยคืนเงิน
ต้ นแบบเส้ นตรงประมาณร้ อยละ 0.39 (อ้ างอิงจากเอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกาไรขาดทุนและ
การปั นส่วนกาไรตามสมมติฐานสาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ทังนี
้ ้ อัตราเงิน
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ประมาณการจากราคาหน่วยทรัสต์สมมติฐานที่ 10 บาท ซึ่งเป็ น
ตัวเลขอ้ างอิ งเพื่ อใช้ ในการค านวณเท่านัน้ การก าหนดราคาทรั พ ย์ สิน ที่ทรั สต์ จ ะลงทุนสุดท้ า ยจะ
ก าหนดจากการรวบรวมความต้ องการของผู้ ลงทุ น สถาบั น ณ อั ต ราผลตอบแทนที่ ต่ า งกั น
(Bookbuilding) โดยราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายสุดท้ ายและราคาทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนสุดท้ ายที่
ได้ จากการทา Bookbuilding อาจต่ากว่าหรื อเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กับ
ภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงที่เสนอขาย ณ เวลา
นันๆ
้ อีกด้ วย
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ยืมเงิน ทางผู้จัดการ
กองทรั สต์และที่ปรึ กษาทางการเงินจึงได้ ทาการวิเคราะห์อัตราเงิ นจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในปี
ประมาณการของกองทรัสต์ในกรณีที่มีการกู้ยืม และไม่มีการกู้ยืม โดยปรับปรุ งด้ วยค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
และค่าใช้ จ่ ายอื่นๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิ น (อ้ างอิ งจาก เอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและการปั นส่วนกาไรตามสมมติฐานสาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ซึ่ง
สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตำรำงแสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ
ประมำณกำรอั ต รำ
เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือ
ประมำณกำรอั ต รำ
หน่ ว ยทรั สต์ และเงิน
เงิ น จ่ ำยให้ แก่ ผู้ ถื อ
ล ด ทุ น ที่ จั ด ท ำ
หน่ วยทรั สต์ (ร้ อย
ประมำณกำรโดย
ละ)
ผู้สอบบัญชี
(ร้ อยละ)
เงินปั นผล 6.12
กองทรัสต์ ในกรณีทมี่ ีการ
6.23
เงินลดทุน 0.11
กู้ยืมเงิน(1)
เงินปั นผล 5.60
กองทรัสต์ ในกรณีที่ไม่มีการ
5.71
กู้ยืมเงิน
เงินลดทุน 0.11
ไม่มีข้อมูล
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัสต์
7..5
ไม่มีข้อมูล
เทียบเคียง(2)

ประมำณกำรอั ต รำ
เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือ
หน่ ว ยทรั สต์ และเงิน
ล ด ทุ น โ ด ย วิ ธี ก ำ ร
ทยอยคืนเงินต้ นแบบ
เส้ นตรง
(ร้ อยละ)
เงินปั นผล 5.84
เงินลดทุน 0.39
เงินปั นผล 5.32
เงินลดทุน 0.39
เงินปั นผล 5.34
เงินลดทุน 0.63

หมายเหตุ (1) อ้ างอิงจาก ส่วนที่ 2 ข้ อ 5 ประมาณการกาไรขาดทุนของกองทรัสต์สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (2)
อ้ างอิงจากตารางข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เทียบเคียง

โดยอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่เทียบเคียงกัน พิจารณาจาก
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสานักงานให้ เช่า ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดอยูใ่ นช่วง 1,000 ล้ านบาท ถึง 10,000 ล้ านบาท การลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิการ
เช่า และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ (กรณีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทสิทธิการเช่า) และ
คานวณมาจากอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เฉลี่ยงวด 12 เดือนของกองทุนรวม (ณ วันที่ 14
ก.ค. 2558) ดังต่อไปนี ้
ตำรำงข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ท่ เี ทียบเคียง

วันที่จัดตัง้ กองทุน
รวม

มูลค่ ำ
หลักทรัพย์
ตำมรำคำ
ตลำด(1)
(ล้ ำนบำท)
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อัตรำกำร
อัตรำ
ทยอยคืน
ผลตอบแทน
เงินต้ นแบบ
รวม
เส้ นตรง
ร้ อยละ(2)
ร้ อยละ(3)

อัตรำผล
ตอบ
แทนสุทธิ
ร้ อยละ(4)

มูลค่ ำ
อัตรำกำร
อัตรำ
หลักทรัพย์
ทยอยคืน
วันที่จัดตัง้ กองทุน
ผลตอบแทน
ตำมรำคำ
เงินต้ นแบบ
รวม
รวม
(1)
ตลำด
เส้ นตรง
ร้ อยละ(2)
(ล้ ำนบำท)
ร้ อยละ(3)
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ประเภทสิทธิกำรเช่ ำ (Leasehold)
QHPF
15 พ.ย. 2549
7,811
7.55
5.16
POPF
เข้ าลงทุนครัง้ แรก
6,165
8.16
5.42
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.
2554 และ เข้ า
ลงทุนเพิ่มเติมใน
วันที่ 30 ต.ค. 2557
CPNCG
13 ก.ย. 2555
4,778
7.19
5.73
อัตราเฉลีย่
7.63
5.44
อัต ราเฉลี่ย ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยสัด ส่ว นมูลค่า การเข้ า
0.89
0.63
ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า ของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 11.68)
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ประเภทกรรมสิทธิ์ (Freehold)
MIPF
21 ม.ค. 2548
3,800
5.25
SIRIP
28 มี.ค. 2557
1,802
5.66
KPNPF
22 เม.ย. 2556
1,800
6.35
อัตราเฉลีย่
5.75
อัต ราเฉลี่ย ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยสัด ส่ว นมูลค่า การเข้ า
5.08
ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทกรรมสิ ท ธิ์ ของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 88.32)
ผลรวมอัตรำเฉลี่ยปรับปรุ ง
5.97
0.63

อัตรำผล
ตอบ
แทนสุทธิ
ร้ อยละ(4)
2.38
2.75

1.46
2.20
0.26

5.25
5.66
6.35
5.75
5.08

5.34

หมายเหตุ
(1) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 14 ก.ค. 2558
(2) คานวณจากจานวนเงินปั นผลหารด้ วยราคาต่อหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(3) อัต ราการทยอยคื น เงิน ต้ น แบบเส้ น ตรง ค านวณจากสัด ส่ว นสิน ทรั พย์ สิท ธิ การเช่า ที่ กองทุน รวมเข้ า ลงทุน โดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการ และวันสิน้ สุดอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิ นแต่ละ
รายการ ตามรายงานประจาปี 2557
(4) อัตราผลตอบแทนรวม หักลบ อัตราการทยอยคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง

นอกจากนี ้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจที่จะลงทุนสามารถวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบของการรับประกันผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน และหน้ าที่ในการชาระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตามสัญญาตกลงกระทาการ และผล
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การดาเนินงานที่แท้ จริ งของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ทางผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษา
ทางการเงินจึงได้ แสดงผลการวิเคราะห์แยกแยะดังกล่าว โดยสรุปอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ดงั นี ้ โดย
อ้ างอิงจากประมาณการกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้ อ 5 ประมาณการกาไรขาดทุนของ
กองทรัสต์สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน)
อัต รำเงิน จ่ ำ ยให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หน่ วยทรั ส ต์
จำกก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำนโดยไม่
อัตรำเงินจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู อื
รวมรำยได้ จำกกำรประกัน และรำยได้
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ)
ตำมหน้ ำที่ ในกำรช ำระค่ ำเช่ ำของ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น (ร้ อยละ)
6.23
2.59

อั ต ร ำ เ งิ น จ่ ำ ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ จำกรำยได้ จำกกำร
ประกัน และรำยได้ ตำมหน้ ำที่ใน
กำรชำระค่ ำเช่ ำของ ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชั่น (ร้ อยละ)
3.64

นอกจากนี ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถพิจารณาเพิ่มเติมถึงผลกระทบของอายุสทิ ธิการเช่าของโครงการ บางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ต่ออัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินจึงได้
ดาเนินการปรับปรุงอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้างต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิเครำะห์ อัตรำเงินจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนโดยไม่ รวมรำยได้ จำกกำร
ประกัน และรำยได้ ตำมหน้ ำที่ในกำรชำระค่ ำเช่ ำของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
ประมำณกำรอั ต รำเงิ น ปั นผล
อั ต ร ำ เ งิ น จ่ ำ ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ ว ยทรั ส ต์ และเงิน
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ)
ลดทุนที่จัดทำประมำณกำรโดย
ผู้สอบบัญชี (ร้ อยละ )
เงินปั นผล 2.48
2.59
เงินลดทุน 0.11

ประมำณกำรอั ต รำเงิ น ปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ ว ยทรั ส ต์ และเงิน
ลดทุ น โดยวิ ธีก ำรทยอยคื นเงิน
ต้ นแบบเส้ นตรง (ร้ อยละ)
เงินปั นผล 2.20
เงินลดทุน 0.39

ทังนี
้ ้ รายได้ ที่เป็ นผลจากส่วนของรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ และรายได้ ตามหน้ าที่ในการชาระ
ค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จะมีระยะเวลาตามที่กาหนดในสัญญาตกลงกระทาการ (โปรดพิจารณา
ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา) เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้สนใจที่จะลงทุนในช่วงแรก
ของการดาเนินการของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก โดยหากกองทรัสต์สามารถมีผ้ เู ช่าพื ้นที่เพิ่มเติม
และ/หรื อปรับอัตราค่าเช่าได้ ส่วนของผลกาไรจากการดาเนินงานที่แท้ จริ งของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ ้นตามลาดับและ
ส่วนของการรับประกันผลกาไรจากการดาเนินงาน และหน้ าที่ในการชาระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จะลดลงตามลาดับ โดยภายหลังระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาดังกล่าว ผลกาไรจากการดาเนินงานจะเป็ นไป
ตามผลกาไรจากการดาเนินงานที่แท้ จริ งของสินทรัพย์
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1.3

วัตถุประสงค์ ของกำรระดมทุนในครัง้ นี ้
เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัว่ ไป ทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ซึ่งกองทรัสต์จะนาเงินที่ได้ จากการระดม
ทุนดังกล่าว ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทรั
้
สต์ ค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง และภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ไปลงทุน เพื่ อ ซื อ้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ของโครงการ ("ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ ล งทุ น ครั ้ง แรก") ซึ่ ง
ประกอบด้ วย


กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์



สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในครัง้ แรก และกรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการบาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

โดยในการลงทุนทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนาเงินดังต่อไปนี ้ (1) เงินที่ได้ มาจาก
การระดมทุนจานวนไม่เกิน [●] ล้ านบาท และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 505 ล้ านบาท โดยเมื่อหัก
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ วจะเหลือเงินที่จะนาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เป็ นจานวนไม่เกิน 2,390 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะช่วยให้ กองทรัสต์มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และมีต้นทุนในการ
ลงทุนต่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย
กองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกกับคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องโดย
กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ
2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา) และจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าและ/หรื อ
ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ รวมทังด
้ าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและ
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รวมถึงการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อนื่ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ อื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม และ/หรื อ จัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ง้ ทรั สต์
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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1.4

กำรจัดตัง้ กองทรัสต์ และโครงสร้ ำงกองทรัสต์
ในการก่อตังกองทรั
้
สต์นี ้ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่ของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และกองทรั สต์ จะก่ อตังขึ
้ น้ ด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
สมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้ รับจากผู้ลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายให้ แก่ทรัสตี
โครงสร้ างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
นักลงทุนอื่น
โดยในการเสนอขายในครัง้ นี ้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จะลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย

ผู้จัดกำรกองทรั สต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท
แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
1. บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จากัด สาหรั บโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
2. บริ ษั ท ดับบลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น
จากัด (มหาชน) สาหรั บโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินลงทุน

บริ การจัดการ
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และ
สิทธิกำรเช่ ำดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์

บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก ประกอบด้ วย
(1) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ค่าธรรมเนียม

(2)

สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในครัง้ แรก และ กรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ทรัสตี
ค่าธรรมเนียม

ตัวแทนแต่ เพียงผู้เดียว
บริ ษั ท ซีบี ริ ช าร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จากัด สาหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ให้ เช่าพื ้นที่

ค่าเช่า

ผู้เช่ ำ

เมื่อมีการก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ ว ทรัสตีซึ่งกระทาในนามของกองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ และติ ด ตามดูแ ล และตรวจสอบการบริ ห ารจัด การกองทรั สต์ โดยบริ ษั ท ฯ รวมทัง้
ควบคุมดูแลการลงทุนของกองทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องบริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์จะทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการ
กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ ในการลงทุน การได้ มา และจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน และก่อภาระ
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ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทาสัญญา การวางแผนจัดทางบประมาณ และการรายงานงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ การกากับการปฏิบตั ิงาน และการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ และการนาเงินของกองทรัสต์
ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ด้วยการให้ เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับการเช่า
เท่านัน้ และนารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ดงั กล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ าง บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อทาหน้ าที่
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั กองทรัสต์สาหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และจะ
ว่าจ้ างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับ
กองทรั ส ต์ ส าหรั บ โครงการ บางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ โดยหน้ า ที่ ห ลัก ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ประกอบด้ วย การดูแลบริ หารจัดการทรัพย์สนิ จัดทาบัญชีรายรับจากการให้ เช่า และ/หรื อ การให้ บริ การ เป็ นต้ น
ภายใต้ นโยบายและการก ากับดูแ ลของบริ ษั ทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ โดยค่า ตอบแทนของผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง้ สองโครงการจะเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
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1.5

นโยบำยกำรลงทุน
กองทรัสต์มงุ่ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่ 1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และ 2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นอกจากนี ้ กรรมสิทธิ์ยงั รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และปั จจัยอื่นๆ
โดยราคาที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนนันอาจแตกต่
้
างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ในการ
ระดมทุน ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะกาหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
โดยคานึงถึงผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนันๆ
้ รวมถึงระดับ
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่นกั ลงทุนคาดหวังและจะทาการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ลงทุนทังที
้ ่เป็ นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่จัดตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จ และภายหลังจาก
กองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตังบริ
้ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ กบั กองทรัสต์สาหรับโครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตังบริ
้ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) เพื่อทาหน้ าที่
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ กับกองทรัสต์สาหรับ โครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.6.4 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์)
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1.6

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินที่ลงทุนครัง้ แรก
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ 2 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และ (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ พื ้นที่เช่าอาคารรวม ณ ปั จจุบนั 30,251 ตารางเมตร บน
ที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 99.25 ตารางวา
ทังนี
้ ้ แผนภาพ และรายละเอียดสาคัญของแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ลำดับ

โครงกำร

ที่ตงั ้

รำยละเอียดทรัพย์ สนิ

1.

โครงการ เอส
เ จ อิ น ฟิ นิ ท
วัน บิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์

349 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอม
พล เขต จตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร
10900

2.

โครงการ
บางนา บิส
ซิเนส คอม
เพล็กซ์

พืน้ ที่เช่ ำอำคำร

อาคารสานักงานเกรด พรี 21,673 ตร.ม.**
เมี่ ย ม ขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่
ถนนวิ ภ าวดี -รั ง สิ ต โดย
อาคารดังกล่าวดาเนินการ
เป็ นอาคารส านัก งานให้
เช่า 30 ชัน้
333 , 333/1-8 อาคารส านัก งาน ตัง้ อยู่ 8,578 ตร.ม.
หมูท่ ี่13 ตาบล บน ถนนบางนา-ตราด
บางแก้ ว อาเภอ โ ด ย อ า ค า ร ดั ง ก ล่ า ว
บางพลี จังหวัด ด าเนิ น การเป็ นอาคาร
สมุทรปราการ สานักงานให้ เช่าที่พัฒนา
ตามความต้ องการของ
ลู ก ค้ า (Built-to-Suit)
จานวน 7 ชัน้

อำยุอำคำร
(เดือน / ปี )*
ประมาณ 12
เดือน

ประมาณ 8
เดือน

หมายเหตุ: * ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558
** ทังนี
้ ้ พืน้ ที่ เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง
21,673 ตร.ม. หากมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ตามรู ปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีที่มีความต้ องการเช่าพืน้ ที่จากผู้เช่ารายย่อย
จานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื ้นที่ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อันเป็ นผลทาให้ พื ้นที่เช่ารวมลดลงต่ากว่า
21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่
อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขึ ้น
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1.6.1

ภำพถ่ ำยของทรัพย์ สินที่จะลงทุน
(1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

1.6.2

ลักษณะกำรลงทุน
(1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ปั จ จุบัน ผู้ที่ มี ชื่ อ เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิ น คื อ บริ ษั ท เอ็ ม เจพี พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด และเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ทาสัญญาจะซื ้อจะขาย
ทรัพย์สินกับดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ โดยดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จะเป็ นผู้ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก องทรั สต์ รั บ โอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร รวมถึงสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่เป็ นส่วนควบของโครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ดงั กล่าว รวมตลอดจนงานระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลักษณะทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ ำลงทุน
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กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของที่ดินและอาคาร รวมถึง
สิ่งปลูก สร้ างและทรั พย์ สินอื่ นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ
ในอาคารและทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
ในโครงการ เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

เ จ้ ำ ข อ ง อ สั ง ห ำ ริ ม ท รั พ ย์ / เ จ้ ำ ข อ ง
กรรมสิทธิ์/ผู้โอนสิทธิกำรเช่ ำ
ที่ดิน
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์
โครงการ เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ สซิ เ นส คอม บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด*
เพล็กซ์
อำคำรพร้ อมทัง้ ส่ วนควบ
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์
บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)*
งำนระบบและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ [บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด]*
อำคำรโครงกำร
หมายเหตุ: *ผู้ที่มีชื่อเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินและเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในงานระบบและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
โครงการ คือ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด และเจ้ าของกรรมสิทธิ์ อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(มหาชน) ทังนี
้ ้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผู้มีสิทธิตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งได้ ทาไว้ กับ
บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และเป็ นผู้มีสิทธิตามสัญญาซื ้อ
ขายงานระบบและอุปกรณ์ซงึ่ ได้ ทาไว้ กบั บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด ในการที่จะกาหนดให้ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด จดทะเบียนโอนกรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในงานระบบและอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับอาคาร
โครงการ และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ าง ให้ แก่ดบั บลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ หรื อบุคคลที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ กาหนดก็ได้ ซึ่งดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่นจะกาหนดให้
บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ใน
ที่ดินอาคาร และงานระบบและอุปกรณ์ให้ แก่กองทรัสต์

(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลักษณะทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ ำลงทุน

1. สิทธิการเช่า (Leasehold) ของที่ดิน 30 ปี นับ
จากวันจดทะเบียนการเช่าโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
2. กรรมสิทธิ์ (Freehold) อาคาร รวมถึงสิ่งปลูก
สร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
อาคาร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารในโครงการ บางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

เจ้ ำของอสังหำริมทรัพย์ /เจ้ ำของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
อำคำรพร้ อมทัง้ ส่ วนควบ
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
ส่วนที่ 1 หน้ า 16

งำนระบบและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
อำคำรโครงกำร
1.6.3

สรุ ปรำคำประเมินของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ ำลงทุน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทรัพย์ สิน
ประเภทที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ ำง
และงำน
ระบบใน
โครงกำร

รำคำประเมินวิธีกำร
รำยได้
(ล้ ำนบำท)

รำคำประเมินตำม
วิธีคดิ ต้ นทุนทดแทน
(ล้ ำนบำท )

มูลค่ ำ
สูงสุดที่
รูปแบบ
กองทรัสต์
บริษัท
บริษัท
กำรลงทุน/
บริษัท ทีเอ
บริษัท ทีเอ
จะเข้ ำ
แกรนด์
แกรนด์ แอส
ประเภท
พี แวลู
พี แวลู
แอสเซท
ลงทุน*
เซท แอดไว
เอชั่น
เอชั่น
แอดไวเซอ
เซอรี่
(ล้ ำนบำท) จำกัด**
จำกัด**
รี่ จำกัด***

จำกัด***

โครงการ เอส
กรรมสิทธิ์ใน
เจ อินฟิ นิท วัน
ที่ดินพร้ อม
บิสซิเนส คอม
สิง่ ปลูกสร้ าง
เพล็กซ์
สิทธิการเช่า
โครงการ บาง
ที่ดิน และ
นา บิสซิเนส
กรรมสิทธิ์ใน
คอมเพล็กซ์
สิง่ ปลูกสร้ าง
รวม

2,110.8

1,965

1,904

1,840

1,855

279.2

266

258

199

193

2,390

2,231

2,162

2,039

2,048

ที่มา: บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
หมายเหตุ: * ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังกองทรั
้
สต์ และค่าใช้ จา่ ยธุรกรรมต่างๆ
** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
*** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่
ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนแล้ ว ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่
ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
1.6.4

ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์
กองทรัสต์มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนครัง้ แรก โดยนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า โดยผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผู้จัดหาผลประโยชน์จาก
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ทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านการกาหนดนโยบายและการวางกลยุ ทธ์ ในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์
สาหรั บโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กองทรั สต์จะมอบหมายหน้ าที่ในการบริ หาร
จัดการให้ แก่บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด และ สาหรับ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ จะมอบหมายหน้ าที่ในการบริ หารจัดการให้ แก่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ภายใต้ การกากับดูแลโดยผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ หน้ าที่
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้ แก่ การบริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ตามนโยบายและ
แผนการดาเนินงานที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้กาหนดไว้ จัดหาบริ ษัทประกันภัย รับผิดชอบบริ หารจัดการ
และซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ (โปรดพิจารณารายละเอียดสรุ ปสาระสาคัญของร่ าง
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์)
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ทรัสตีจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิการเช่าใน
ที่ดินและเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในอาคาร รวมทังงานระบบและส่
้
วนควบต่างๆ ซึ่งทรัสตีจะมอบหมายให้
ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ได้ ด้วยการเข้ าทาสัญญาเช่ากับผู้เช่า
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าที่มีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกัน
สาหรับผู้เช่าทุกราย นอกจากนี ้ กองทรัสต์จะยินยอมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใช้ พื ้นที่ในโครงการ เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานของผู้จดั การกองทรัสต์และเป็ นสถานที่ประชุมต่างๆ ใน
กิจการของผู้จัดการกองทรั สต์ โดยไม่เรี ยกเก็ บค่าใช้ สถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายใดๆ จาก
ผู้จดั การกองทรัสต์
ผลกำรดำเนินงำน และข้ อมูลของผู้เช่ ำพืน้ ที่ก่อนที่จะมีกำรลงทุนโดยกองทรัสต์
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) อัตราการเช่าพื ้นที่สาหรับผู้เช่าที่ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื ้นที่เช่า (ข้ อมูล ณ
วันที่ 31 ก.ค. 2558)
พืน้ ที่เช่ ำ
(ตร.ม.)

พื ้นที่เช่ารวม*

21,673*

อัตรำกำรเช่ ำพืน้ ที่ (ร้ อยละ)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 27 มิ.ย. 57
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
ถึง 31 ธ.ค. 57)
5.06
54.87

พื ้นที่เช่าค้ าปลีก

1,828

0.01

38.07

พื ้นที่เช่าอาคารสานักงาน

19,845

5.05

56.42

หมายเหตุ: *ทังนี
้ ้ พื ้นที่เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง
21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หากมีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ตามรูปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีที่มีความต้ องการเช่า
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พื ้นที่จากผู้เช่ารายย่อยจานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื ้นที่ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อันเป็ นผล
ทาให้ พืน้ ที่เช่ารวมลดลงต่ากว่า 21,673 ตรม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรู ปแบบ MultiTenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขึ ้น

(2) ผลการดาเนินงาน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 27
มิ.ย. 57 ถึง 31
ธ.ค. 57)
0.09

ปี พ.ศ. 2558
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
ม.ค. 58 ถึง 31
ก.ค. 58)
2.45

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื ้นที่เช่าอาคารสานักงาน

2.81

18.35

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม

2.90

20.80

รายได้ รวม

3.86

27.56

ต้ นทุนค่าในการดาเนินการ

12.33

18.38

กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ก่ อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ ำ
เสื่อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย)

(8.47)

9.19

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื ้นที่เช่าพื ้นที่ค้าปลีก

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(3) ข้ อมูลของพื ้นที่เช่าสาหรับผู้เช่าที่ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื ้นที่เช่า เกี่ยวกับวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทาการ เมื่อ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558) ดังนี ้
อำยุคงเหลือของสัญญำเช่ ำ (ปี )

ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

พืน้ ที่เช่ ำ
โดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)
-

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ ำที่จะครบ
กำหนดต่ อพืน้ ที่เช่ ำรวม
(ร้ อยละ)
0.00

ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

-

0.00

ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

6,258

28.87

ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

5,537*

25.55

ภำยหลังวันที่ 31 มี.ค. 2562

3,313
15,108*

15.29
69.71*

รวมพืน้ ที่ให้ เช่ ำ

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พื ้นที่ดงั กล่าวรวมพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ตกลงชาระค่าเช่าสาหรับพืน้ ที่ที่ยังไม่มีผ้ ูเช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา) ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ ้นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
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2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าจะเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที่ 31
ก.ค. 2558 พืน้ ที่ตามร่ างสัญญาตกลงกระทาการมีจานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ เู ช่าที่ตกลงทาสัญญาจองพืน้ ที่เช่าในส่วน
ดังกล่าว จานวน 526 ตร.ม. ทาให้ คงเหลือพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า จานวน 3,216 ตร.ม.
** สัญญาเช่าที่ทากับผู้เช่ามีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่

(4) ข้ อมูลผู้เช่าที่ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื ้นที่เช่า 10 อันดับแรก จัดลาดับตาม
จานวนพื ้นที่เช่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับ
รวมพื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทาการ
เมื่อกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)
พืน้ ที่เช่ ำ
โดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)

บริษัท
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

ระยะเวลำ
ร้ อยละของพืน้ ที่
สัญญำเช่ ำสิน้ สุด
ให้ เช่ ำ
ลง (เดือน/พ.ศ.)

3,216*

14.84

31 ส .ค.61

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด
(มหาชน)

2,787

12.86

31 ต .ค.61

1,874

8.65

31 ม .ค.61

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จากัด

929
906

4.29
4.18

28 ก .พ.61
14 ก.ค. 61

Bangkok Lumpini Centre Ltd.
บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริ ษัท เอเซีย คอนเน็กซ์ แอร์ ไลน์
จากัด
บริ ษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จากัด

526
526

2.43
2.43

14 พ .ย.60
31 ต.ค. 64

439

2.03

31 พ.ค. 60

431

1.99

30 มิ.ย. 61

344

1.59

15 พ.ย. 60

Germanischer Lloyd Industrial
Services (Thailand) Ltd.

342

1.58

15 มี.ค. 61

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชั่น ตกลงชาระค่า เช่า ส าหรั บ พื น้ ที่ ที่ ยังไม่มี ผ้ ูเช่า ให้ แ ก่กองทรั ส ต์ แ ทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วัน ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา) ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ ้นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าจะเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที่ 31

ส่วนที่ 1 หน้ า 20

ก.ค. 2558 พื ้นที่ตามร่างสัญญาตกลงกระทาการมีจานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ เู ช่าที่ตกลงทาสัญญาจองพื ้นที่เช่าในส่วน
ดังกล่าว จานวน 526 ตร.ม. ทาให้ คงเหลือพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า จานวน 3,216 ตร.ม.

(5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่า จาแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทาการ เมื่อ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)

อสังหาริ มทรัพย์

3,392*

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ ำจำแนกตำม
ประเภทธุรกิจต่ อพืน้ ที่เช่ ำรวม
(ร้ อยละ)
15.65

สือ่ สารและโทรคมนาคม

3,366

15.53

หน่วยงานภาครัฐ

2,787

12.86

พลังงาน
สือ่ โฆษณา
สินค้ าอุปโภคบริ โภค
อื่นๆ
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ ำ

1,900

8.77

504
384
2,775
15,108*

2.33
1.77
12.80
69.71*

ประเภทผู้เช่ ำพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ ำโดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: *พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชั่น ตกลงชาระค่า เช่า ส าหรั บ พื น้ ที่ ที่ ยังไม่มี ผ้ ูเช่า ให้ แ ก่กองทรั ส ต์ แ ทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วัน ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา) ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ ้นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าจะเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที่ 31
ก.ค. 2558 พืน้ ที่ตามร่ างสัญญาตกลงกระทาการมีจานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ เู ช่าที่ตกลงทาสัญญาจองพืน้ ที่เช่าในส่วน
ดังกล่าว จานวน 526 ตร.ม. ทาให้ คงเหลือพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า จานวน 3,216 ตร.ม.

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) อัตราการเช่าพื ้นที่ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)

พื ้นที่เช่ารวม (ตร.ม.)

พืน้ ที่เช่ ำ

อัตรำกำรเช่ ำพืน้ ที่ (ร้ อยละ)

8,578

ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 27 มิ.ย.
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557)
69.95
69.95

หมายเหตุ: * อัตราการเช่าพื ้นที่คานวณจากสัดส่วนระหว่างพื ้นที่เช่าที่มีผ้ เู ช่าตลอดปี และพื ้นที่ปล่อยเช่าทังหมด
้

(2) ผลการดาเนินงาน (ข้ อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558)
ส่วนที่ 1 หน้ า 21

ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 19 พ.ย.
57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
4.50

ปี พ.ศ. 2558
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ม.ค. 58
ถึง 31 ก.ค. 58)
10.50

รายได้ รวม

4.50

10.50

ต้ นทุนการดาเนินงาน

0.17

0.29

กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ก่ อนดอกเบีย้
ภำษี ค่ ำเสื่อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย)

4.33

10.21

(หน่ วย ล้ ำนบำท)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิ ดดาเนินการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

(3) ข้ อมูลของพื ้นที่เช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก เกี่ยวกับวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า
ของผู้เช่าตามสัญญา (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลง
ชาระค่าเช่าให้ แก่ก องทรั สต์ ตามสัญญาตกลงกระทาการ เมื่อกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั ง้ แรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผ้ เู ช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เช่าพื ้นที่โดยประมาณ 6,000 ตร.ม. คิดเป็ นร้ อยละ 69.95 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
เป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยสัญญาเช่ามีกาหนดสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
สาหรับพื ้นที่เช่าที่เหลือประมาณ 2,578 ตร.ม.คิดเป็ นร้ อยละ 30.05 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
หากวันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ดงั กล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น ตกลงชาระค่า
เช่าสาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา) ทังนี
้ ้ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์ จะสามารถ
เข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ ้นสุดหน้ าที่การชาระค่าเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561
โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าจะเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้ องกัน
(4)

ข้ อมูลผู้เช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ แรก (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และ
นับรวมพื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทา
การ เมื่อกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)
บริษัท
บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

พืน้ ที่เช่ ำ
โดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)
6,000
2,578*

ส่วนที่ 1 หน้ า 22

69.95

ระยะเวลำสัญญำ
เช่ ำสิน้ สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)
ก.ย. 2567

30.05

ส.ค. 2561

ร้ อยละของ
พืน้ ที่ให้ เช่ ำ

บริษัท
รวม

พืน้ ที่เช่ ำ
โดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)
8,578*

ร้ อยละของ
พืน้ ที่ให้ เช่ ำ

ระยะเวลำสัญญำ
เช่ ำสิน้ สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)

100.00*

ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
หมายเหตุ: พื ้นที่ดินดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ ในชันที
้ ่ 5 (บางส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึง่ อยูร่ ะหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่า
พื ้นที่ดงั กล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ตกลงชาระค่าเช่าสาหรับพืน้ ที่ที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าให้ แก่กองทรัสต์
แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญ
ของสัญญา) ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และ
สิ น้ สุด สัญ ญาเช่า ภายในเดื อ น ส.ค. 2561 โดยหากล่ า ช้ า กว่า ช่ว งเวลาดัง กล่ า ว ช่ว งเวลาสิ น้ สุด สัญ ญาเช่ า จะ
เปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้ องกัน

(5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่าพื ้นที่จาแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พื ้นที่ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทาการ เมื่อ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)

อุปโภคบริ โภค

6,000

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ ำจำแนกตำม
ประเภทธุรกิจต่ อพืน้ ที่เช่ ำรวม
(ร้ อยละ)
69.95

อสังหาริ มทรัพย์
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ ำ

2,578*
8,578*

30.05
100.00*

ประเภทผู้เช่ ำพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ ำโดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)

ที่มา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
หมายเหตุ: *พื ้นที่ดินดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ ในชันที
้ ่ 5 (บางส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ คิด
เป็ นพื ้นที่รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึง่ อยูร่ ะหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่
ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา)
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง้ แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ ้นสุดสัญญาเช่า
ภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าจะเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้ องกัน
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1.7

กำรรับประกันรำยได้ ของอสังหำริมทรัพย์ ระบุเงื่อนไขกำรรับประกันรำยได้ ข้ อมูลผู้รับประกันและอันดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือ
เงื่อนไขกำรรับประกันรำยได้
เพื่ อสร้ างความมั่นใจให้ ผ้ ูลงทุน ในกองทรั สต์ ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ตกลงที่ จะรั บประกันก าไรจากการ
ดาเนินงานขันต
้ ่า ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากสินทรัพย์แต่ละโครงการ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7
สรุปสาระสาคัญของสัญญา) โดยมีรายละเอียดกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า ดังนี ้
โครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตังแต่
้ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ครบ 9 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลัง
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิ่มขึ ้นตามสัดส่วน

กำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
(ล้ ำนบำท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96
64.14

กำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
(ล้ ำนบำท)

โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรั พย์สิน ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยหากกองทรั สต์ เข้ าลงทุนภายหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561- 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87

กำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
(ล้ ำนบำท)

โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ครบ 6 ปี นับแต่วันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลัง
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิ่มขึ ้นตามสัดส่วน

10.79

ทัง้ นี ้ ในทุกๆ สิ ้นงวดบัญชี ใดๆ หากกาไรจากการดาเนินงานตามจริ ง จากสินทรั พย์ ชิน้ ใด ต่ากว่ากาไรจากการ
ดาเนินงานขันต
้ ่าซึง่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงรับประกันให้ ไว้ กบั กองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตก
ลงที่จะรับผิดชอบและชาระส่วนต่างระหว่างกาไรจากการดาเนินงานตามจริ งและกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า
ให้ แก่กองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามงวดการจ่ายเงินปั นผลและตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาตกลงกระทาการ ใน
ส่วนที่ 2 ข้ อ ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา
โดยกาไรจากการดาเนินงานข้ างต้ น หมายถึง รายได้ จากการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
ครัง้ แรก เช่น ค่าเช่าและค่าบริ การ ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าที่จอดรถยนต์ ค่าบริ การอื่นๆ เป็ นต้ น ตามบัญชีที่ปรากฏในงบราย
ไตรมาสของกองทรัสต์ที่ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีหรื องบการเงินประจาปี ของกองทรัสต์ที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว (แล้ วแต่กรณี ) ปรั บปรุ งด้ วย การรับรู้ รายได้ เพื่อให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามที่
กาหนดในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ลบด้ วย จานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก (ข) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency)
เพื่อจัดหาผู้เช่า ตามจานวนที่จ่ายจริ ง (ค) ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (Maintenance Expense) (ง) ค่า
ภาษี โรงเรื อน และภาษี ป้าย (จ) ค่าใช้ จ่ายประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ประกันภัยความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party or Public Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) (ฉ) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และ (ช) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามปกติ
ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้ วแต่กรณี) ซึ่ง
ไม่ใช่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นโดยเฉพาะเนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้จะไม่
นามาหักออกจากรายได้ จากการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก (1) ค่าผู้ประเมินราคา
ทรั พ ย์ สิน ค่า ผู้สอบบัญ ชี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้จัด การกองทรั สต์ ค่า ธรรมเนี ย มทรั สตี ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการรับและดารงหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่จะต้ องจ่ายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรื อโอนเงินประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ รวมตลอดจน ค่าใช้ จ่ายอื่นใด
ที่หากกองทรัสต์มิได้ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ไม่จาเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าว (2) รายการกาไรหรื อขาดทุนทางบัญชีที่
ยังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ (3) ค่าใช้ จ่ายที่จดั เป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure) (4) ต้ นทุน
ทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทังดอกเบี
้
้ยจ่าย (5) การจ่ายชาระคืนเงินต้ นตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ (6) ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทังการตั
้
งที
้ ่ปรึ กษาต่างๆ ของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
เรื่ องดังกล่าว และ (7) ค่าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ สาหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ เท่านันและตราบเท่
้
าที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการ บางนา บิส
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ซิเนส คอมเพล็กซ์ (ตามที่นิยามไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์)
ซึ่ง ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการดัง กล่า วตกลงที่ จะเป็ นผู้รับ ผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา)
ข้ อมูลผู้รับประกัน และอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรื อผู้รับประกันกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ ก่อตังขึ
้ ้นในวันที่ 25 กันยายน 2550 โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ ว ณ สิ ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 963.89 ล้ านบาท และได้ มีการจาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ทาให้ มีทนุ จดทะเบียน ณ สิ ้นงวดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 1,431.23 ล้ านบาท และมี
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 1,314.40 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย สินค้ า และ
โรงงานเพื่อให้ เช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ จากการที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ เข้ าไปซื ้อหุ้นของบริ ษัท เหมราช
พัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (“เหมราชฯ”) และได้ มาซึ่งหุ้นจานวนร้ อยละ 92.88 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
เหมราชฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นัน้ ถื อเป็ นการต่อยอดธุรกิ จครั ง้ สาคัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
เนื่องจากทาให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น สามารถให้ บริ การแก่ลูกค้ าได้ ครบวงจรมากขึน้ ทังในด้
้ านธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม ซึง่ ถือเป็ นการขยายธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และธุรกิจโรงงาน และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ป
ให้ เช่า ซึง่ ถือเป็ นการขยายธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) และยังเป็ นผลให้ มีฐานรายได้ ประจาที่สงู จาก
ธุรกิจให้ บริ การสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้ าที่บริ ษัทเหมราชฯ ได้ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ าชันน
้ าที่
หลากหลาย ทังนี
้ ้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
(Credit Rating) โดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด ได้ เป็ น BBB+ (tha) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
โดยจากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดทางผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษา
ทางการเงินมีความเห็นว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นบริ ษัทที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ดีและมี ฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตามรายละเอียดที่ได้ อธิบายไว้ ในส่วนต่อไป
ควำมเห็ นของผู้ จั ดกำรกองทรั ส ต์ แ ละที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิน ต่ อควำมสำมำรถในกำรรั บ ประกั นของผู้
รับประกันรำยได้ ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินได้ ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
กระแสเงินสดของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ (ตามข้ อมูลทางการเงิน ปี 2555-2557 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2558) จากข้ อมูลดังกล่าว ทางผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นบริ ษัทที่มีฐานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมี กระแสรายได้ ที่สม่าเสมอ
จึงคาดการณ์ได้ วา่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ น่าจะมีความสามารถในการรับประกันกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า
ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดงั กล่าวอยู่
ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเมือง และการแข่งขัน ซึ่ง
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยั
้ งตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ และผลการประกอบการและผลการดาเนินงานในอดีตของดั บบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ มิได้ เป็ นสิง่ ที่รับประกันถึงผลการดาเนินงานหรื อความมัน่ คงทางการเงินดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ใน
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อนาคต ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการคาดการณ์ ดงั กล่าวจะ
เกิดขึ ้นจริ ง และการคาดการณ์ดงั กล่าวอาจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึ ้นจริ งอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ ปั จจัยที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน ใช้ ในการพิจารณาประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
-

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น มีฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ ง โดย ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 82,288 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จานวน
16,952 ล้ านบาท โดยหากพิจารณาส่วนผลการดาเนินดาเนินงาน พบว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ มีผล
การดาเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือมีรายได้ รวม ในปี 2555, 2556 และ 2557 จานวน
2,213 ล้ านบาท, 7,169 ล้ านบาท และ 5,057 ล้ านบาท ตามลาดับ และงวดหกเดือน ปี 2558 จานวน
2,093 ล้ านบาท โดยมีกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ จานวน 402 ล้ านบาท 1,895 ล้ านบาท
และ 1,498 ล้ านบาท ตามลาดับ และงวดหกเดือน 2558 จานวน 1,258 ล้ านบาท โดยกระแสรายได้ และ
กาไรดังกล่าวจะประกอบไปด้ วยรายได้ ในรูปแบบของรายได้ ประจา (Recurring Income) จากส่วนรายได้
ค่ า เช่ า ค่ า บริ ก ารและค่ า สาธารณู ป โภค และส่ ว นรายได้ เ งิ น ปั นผล และรายได้ ค่ า บริ ห ารจัด การ
อสังหาริ มทรัพย์ อีกทังยั
้ งสร้ างรายได้ เพิ่มเติมในรู ปแบบของรายได้ การจาหน่ายสินทรัพย์จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั กองอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง

-

กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้ง จากัด เป็ น BBB+(tha) ซึ่ง
ยืนยันถึงฐานะทางการเงินที่อยูใ่ นระดับที่นา่ พึงพอใจของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ เป็ นอย่างดี

-

เงินสดที่จะได้ รับจำกกำรจัดตัง้ กองทรั สต์ การจัดตังกองทรั
้
สต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ในครัง้ นี ้
จะทาให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่นบริ ษัทฯ มีกระแสเงิ นสดเพิ่มขึ ้นอย่างมากจากการขายทรั พย์ สินเข้ า
กองทรัสต์ ซึ่งจะเป็ นส่วนช่วยเสริ มสร้ างสภาพคล่องและความสามารถในฐานะผู้รับประกันกาไรจากการ
ดาเนินงานขันต
้ ่าของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
-

กำรวิเครำะห์ ภำระกำรสนับสนุนกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำที่อำจเกิดขึน้ กับ ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชั่น จำกกำรรั บประกันกำไรจำกกำรดำเนิ นกำรขัน้ ต่ ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
ในทางปฏิบตั ิแล้ ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จะรับผิดชอบและชาระเฉพาะส่วนต่างระหว่างกาไรจาก
การดาเนินงานตามจริ งและกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่าให้ แก่กองทรัสต์เท่านัน้ โดยมิได้ ชาระกาไรจาก
การดาเนินงานขันต
้ ่าทังจ
้ านวน บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกาไรจากการดาเนินการตาม
จริ งจากผู้เช่าที่ได้ ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ พิจารณาอย่างเห็นภาพ
มากขึ ้น ทางผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ภาระการสนับสนุนกาไร
จากการดาเนินงานขันต
้ ่าที่อาจเกิดขึ ้นของผู้รับประกันรายได้ โดยอ้ างอิงข้ อมูลประมาณการกาไรจากการ
ดาเนินงานของสินทรัพย์ จากรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคาดการณ์ว่าภาระการ
สนับ สนุน ก าไรจากการด าเนิ น งานขัน้ ต่ า ของผู้รั บ ประกัน รายได้ ที่ ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น ต้ อ ง
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รับผิดชอบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บนสมมติฐานว่า กองทรัสต์จะสามารถสร้ างกาไรจากการดาเนินงาน
เป็ นไปตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ดังต่อไปนี ้
ประมำณกำรกำรสนับสนุ นกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำที่อำจเกิดขึน้ ของผู้รับประกันรำยได้
(บนสมมติฐำนว่ ำกองทรัสต์ จะเข้ ำลงทุนในวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558)
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กำไรจำกกำร
ดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
ต่ อปี ที่รับประกัน/1
(ล้ ำนบำท)

กำไรจำกกำร
ดำเนินงำน
ประมำณจำกผู้
ประเมินรำคำ/2
(ล้ ำนบำท)

ประมำณกำรกำร
สนับสนุนกำไร
จำกกำร
ดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
ของผู้รับประกัน
รำยได้ /3 (ล้ ำน
บำท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96
64.14

40.51
107.27
121.44
136.93
142.55
142.36
157.59
161.20
160.89
74.24

40.55
29.28
17.09
8.25
3.84
4.25
-

กำไรจำกกำร
ดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
ต่ อปี ที่รับประกัน/1
(ล้ ำนบำท)

กำไรจำกกำร
ดำเนินงำน
ประมำณจำกผู้
ประเมินรำคำ/2
(ล้ ำนบำท)

ประมำณกำรกำร
สนับสนุนกำไร
จำกกำร
ดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
ของผู้รับประกัน
รำยได้ /3 (ล้ ำน
บำท)

14.42
24.06

13.28
22.75

1.14
1.30

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566
1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
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1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564

24.17
24.64
24.82
24.87
10.79

23.34
23.37
23.49
24.14
10.75

0.83
1.27
1.33
0.73
0.04

หมายเหตุ
/1 กาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่าต่อปี ที่รับประกัน (โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา)
/2 กาไรจากการดาเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา อ้ างอิงจากรายงานการประเมินราคาของ บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่
จากัด และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด โดยเป็ นกาไรจากการดาเนินงานเฉลี่ยของผู้ประเมินทังสองราย
้
และ
ปรับปรุงสัดส่วนเวลาให้ มีความสอดคล้ องกับกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ า่ ต่อปี ที่รับประกัน โปรดพิจารณาสมมติฐานการ
ประเมินราคาเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.6 สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมินและมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
/3 ส่วนต่างระหว่าง กาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต่าต่อปี ที่รับประกัน และกาไรจากการดาเนินงานประมาณจากผู้ประเมิน
ราคา

จากประมาณการในตารางขันต้
้ น จะเห็นได้ ว่าประมาณการการสนับสนุนกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า
ของผู้รับประกันรายได้ ที่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่นต้ องรับผิดชอบ คิดเป็ นภาระการสนับสนุนช่วงสูง
ประมาณ 40.55 ล้ านบาทต่อปี สาหรับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 1.33 ล้ าน
บาทต่อปี สาหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ ในเอกสารแนบ 4 ข้ อมูล
ผู้ประกันรายได้ ) บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกาไรจากการดาเนินงานเป็ นไปตามรายงาน
การประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในขณะที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ มีกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษี เงินได้ ในปี 2557 จานวน 1,498 ล้ านบาท และงวดหกเดือน ปี 2558 จานวน 1,258 ล้ านบาท
ซึง่ สูงกว่าภาระการสนับสนุนกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่าของผู้รับประกันรายได้
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1.8

ประมำณกำรกำไรขำดทุนของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือน
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1 มกราคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3
และอยูภ่ ายใต้ ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทาให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
จากที่ประมาณการไว้ ทัง้ นี ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคารับรอง คารับประกัน หรื อการคาดการณ์
ภายใต้ สมมติฐานที่ถกู ต้ องของผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงที่จดั ทารายงานข้ อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ประมาณการกาไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรั บปรุ งสาหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลัง
วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่ภายใต้ สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จดั ทางบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน แต่ สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที่
สาคัญจ านวนมาก ซึ่ง ผู้จัดการกองทรั สต์ และที่ป รึ ก ษาทางการเงิ น ไม่สามารถควบคุม ได้ อี กทัง้ ยังตัง้ อยู่บ น
สมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษา
ทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นจริ ง ดังนันข้
้ อมูล ทางการเงินที่คาดการณ์ใน
เอกสารฉบับนี ้อาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตที่จัดเตรี ยมโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงิน และสอบทานโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.
(PwC) ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเอกสารแนบ 3
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ อื่น
รวมรำยได้
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กำไรสุทธิของอสังหำริมทรัพย์
รายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้
กำไรสุทธิของอสังหำริ มทรัพย์ หลังรวมรำยได้ จำกกำรประกันโดยผู้รับประกันรำยได้
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ล้ ำนบำท
158.07
27.53
185.60
70.02
115.58
48.99
164.57

ค่าธรรมเนียมของการจัดการและค่าใช้ จา่ ยในการบริหารกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กำไรสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำปั นส่ วนแบ่ งกำไร
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยส่วนที่ไม่ได้ จา่ ยเป็ นเงินสด
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริการที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสด
เงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำปั นส่ วนแบ่ งกำไรและแบ่ งส่ วนทุน
บวกกลับ ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำปั นส่ วนแบ่ งกำไรและแบ่ งส่ วนทุนรวมภำษีมูลค่ ำเพิ่มรอขอคืน
ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุน(ร้ อยละ)
ประมำณกำรกำรปั นส่ วนแบ่ งกำไรและกำรแบ่ งส่ วนทุน (ล้ ำนบำท)
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)1
ประมำณกำรกำรปั นส่ วนแบ่ งกำไร และกำรแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บำท)
- การปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาท)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย บาท))
การปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
ในกรณีท่ กี องทรั สต์ มีกำรรั บรู้ ผลขำดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ (Unrealized Loss)
จำกกำรด้ อยค่ ำของสิทธิกำรเช่ ำแบบเส้ นตรง2
- การปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
- การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกาไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
1

2

3

17.15
16.22
22.94
108.26
16.22
4.08
(3.19)
125.37
2.38
127.75
98.57
125.92
202.00
0.61
0.01
0.62

0.58
0.04
0.62

จานวนหน่วยทรัสต์และราคาหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคานวณเท่านัน้ จานวนหน่วยทรัสต์และราคา
หน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทุนสุดท้ าย อาจมากกว่า น้ อยกว่าหรื อเท่ากับที่ประมาณการนีไ้ ว้ ได้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่ใช้ เป็ น
ตัวเลขอ้ างอิงนีค้ านวณมาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะระดมทุนมาจากการขายกองทรัสต์ที่ไม่เกิน 202 ล้ านหน่วย และราคา
หน่วยทรัสต์ที่ 10 บาท
ในกรณีที่ราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีราคาประเมินของ
สิทธิการเช่าสิ ้นงวดลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดย
สมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยูก่ บั ราคาประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งการคานวณ
มูล ค่า สิท ธิ การเช่า จะมีปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องหลายประการ อาทิ เช่น อัต ราการเช่า และเติ บ โตของรายได้ ค่า เช่า อัต ราส่ว นลด
(Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าที่คานวณได้ เพิ่มสูงขึน้ เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนัน้ การคานวณการปั น
ส่วนแบ่งกาไรและการคืนส่วนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจานวนเท่ากันตามอายุสญ
ั ญาเช่า )
จึงเป็ นการแสดงตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราที่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา
การเช่าเท่านัน้
กาไรสุทธิ ของอสังหาริ มทรัพย์หลังรวมรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ ซึ่งแสดงไว้ ข้างต้ นเป็ นจานวนที่รับรู้ ตาม
นโยบายบัญชี ซึ่งหากคานวณการรับรู้รายได้ ตามสัญญา โดยหักออกด้ วยรายได้ ค่าเช่าและบริ การที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจะ
เป็ นจานวนเท่ากับ 161.38 ล้ านบาท
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ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสมมติฐาน รวมทังประมาณการงบก
้
าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
ของทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงไว้ ใน
เอกสารแนบ 3 โดยใช้ วิจารณญาณของตนเองอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับผลการดาเนินการในอนาคตของกองทรัสต์
การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
เพื่อช่วยให้ ผ้ ทู ี่สนใจที่จะลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อการประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกาไรสาหรับ
งวด 12 เดือน ประจางวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์จากการที่สมมติฐานของตัวแปรสาคัญ
เช่น การประมาณการรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐานเหล่านี ้มีความไม่แน่นอน
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ เช่น การลดลงของอัตราการเช่าพื ้นที่ อัตราการต่อสัญญาเช่า การปรับ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ที่
ปรึ กษาทางการเงินได้ จดั ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของปั จจัยสาคัญดังกล่าว (โปรด
พิจารณาเอกสารแนบ 3) ต่อประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกาไรสาหรับงวด 12 เดือน ประจางวด 1 ม.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่สมมติฐาน
10.0 บาทต่อหน่วย แบ่งได้ เป็ น 3 กรณี ดังนี ้
(1)

การเปลีย่ นแปลงของอัตราการเช่าพื ้นที่
สำหรับปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ.2559
อัตรำกำรเช่ ำ
พืน้ ที่

รำยได้ จำกค่ ำ
เช่ ำและ
ค่ ำบริกำร
(ล้ ำนบำท)
150.38

รำยได้ จำกกำร
ประกันโดยผู้
รับประกัน
รำยได้
(ล้ ำนบำท)
56.42

ประมำณกำร
จำนวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกำไร
และส่ วนทุน
(ล้ ำนบำท)
125.92

ประมำณกำร
ปั นส่ วนแบ่ ง
กำไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย
(บำท)
0.62

ประมำณอัตรำ
กำรปั นส่ วน
แบ่ งกำไรและ
ส่ วนทุน
(ร้ อยละ)
6.23

ต่ำกว่ ำกรณีฐำน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐำน
158.07
48.99
125.92
0.62
6.23
สูงกว่ ำกรณีฐำน
165.76
41.57
125.92
0.62
6.23
/1
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนื่องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์
ครัง้ แรก
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(2)

การเปลีย่ นแปลงของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สำหรับปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ.2559
อัตรำค่ ำเช่ ำและ
ค่ ำบริกำร

ต่ำกว่ ำกรณีฐำน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐำน
สูงกว่ ำกรณีฐำน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี

(3)

รำยได้ จำกค่ ำ
เช่ ำและ
ค่ ำบริกำร

รำยได้ จำกกำร
ประกันโดยผู้
รับประกัน
รำยได้

ประมำณกำร
จำนวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกำไร
และส่ วนทุน

ประมำณกำร
ปั นส่ วนแบ่ ง
กำไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย

ประมำณอัตรำ
กำรปั นส่ วน
แบ่ งกำไรและ
ส่ วนทุน

(ล้ ำนบำท)
150.33

(ล้ ำนบำท)
56.13

(ล้ ำนบำท)
125.92

(บำท)
0.62

(ร้ อยละ)
6.23

158.07
165.81

48.99
41.85

125.92
125.92

0.62
0.62

6.23
6.23

การเปลีย่ นแปลงของอัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สำหรับปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ.2559
อัตรำกำรเช่ ำ
พืน้ ที่และอัตรำ
ค่ ำเช่ ำและ
ค่ ำบริกำร

รำยได้ จำกค่ ำ
เช่ ำและ
ค่ ำบริกำร

รำยได้ จำกกำร
ประกันโดยผู้
รับประกัน
รำยได้

ประมำณกำร
จำนวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกำไร
และส่ วนทุน

ประมำณกำร
ปั นส่ วนแบ่ ง
กำไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย

ประมำณอัตรำ
กำรปั นส่ วน
แบ่ งกำไรและ
ส่ วนทุน

(ล้ ำนบำท)
143.02

(ล้ ำนบำท)
63.19

(ล้ ำนบำท)
125.92

(บำท)
0.62

(ร้ อยละ)
6.23

ต่ำกว่ ำกรณีฐำน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐำน
158.07
48.99
125.92
0.62
6.23
สูงกว่ ำกรณีฐำน
173.89
34.06
125.92
0.62
6.23
/1
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนื่องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์
ครัง้ แรก

ทังนี
้ ้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อแสดงการคานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรั สต์ ที่อาจเกิ ดขึน้ จากสมมติฐานสาคัญ ที่แปรเปลี่ยนไปจากกรณี ฐานเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ ง และผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจ
แตกต่างไปจากช่วงการเปลีย่ นแปลงที่กาหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว
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1.9

กำรกู้ยมื เงิน
ในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรั สต์จะเข้ าทา
สัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงิน และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ในวงเงินจานวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท สาหรับการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรื อสาหรับค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และวงเงินสินเชื่อหมุนเวี ยนประเภทต่างๆ รวมถึง
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ในวงเงินจานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้และ/หรื อเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้

ประเภทอัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้

กำรชำระดอกเบีย้
ระยะเวลำชำระคืนเงินกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใด
ทรัสตีกระทาการในนามทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การ
เช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
- วงเงินที่ 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จานวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท เพื่อการ
ลงทุนซื ้อทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/
หรื อ
- วงเงินที่ 2: วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทต่างๆ รวมถึง วงเงินเบิกเงิน
เกินบัญชี) O/D) จานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
- วงเงินที่ 1: ไม่เกินอัตราดอกเบี ้ย MLR – 1.5
- วงเงินที่ 2: ไม่เกินอัตราดอกเบี ้ย MOR – 2.0
อนึ่ง “อัตราดอกเบี ้ย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนั ้ ดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (Minimum Loan
Rate, “MLR”) อันได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และ “อัตราดอกเบี ้ย MOR” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ าราย
ใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ของธนาคารผู้ให้ ก้ ู (Minimum Overdraft
Rate, “MOR”)
ชาระรายไตรมาส
วงเงินที่ 1:
- ระยะเวลารวมไม่เ กิ น 12 ปี เว้ น แต่กรณี ที่มี ก ารช าระหนี เ้ งิ น กู้คืน ก่ อ น
กาหนดหรื อกรณีตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ โดยได้ รับการยกเว้ นการชาระ
คืนเงินต้ นในช่วง 5 ปี แรก และชาระคืนเงินต้ นบางส่วนก่อนวันครบกาหนด
อายุ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
วงเงินที่ 2:
- ระยะเวลารวมไม่เ กิ น 12 ปี โดยมีก ารพิจ ารณาทบทวนวงเงิ นหรื อ ต่อ
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หลักประกันกำรกู้ยมื

ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู

ระยะเวลาทุกปี รายละเอียดการชาระคืนและกาหนดชาระคืนทังจ
้ านวน
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
1. การจานองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก
2. การโอนสิทธิในสัญญาเช่าที่ดิน และการจานองสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ ใน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก
3. การโอนสิทธิ ในกรมธรรม์ ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ูให้ ก้ ูเป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวและผู้เอาประกันภัยร่วม และ/หรื อลักษณะอื่น
ใดที่กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ กู าหนด
4. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริ การของผู้เช่าทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่จะมีในภายหน้ าตามที่คสู่ ญ
ั ญาจะกาหนด
5. ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาตกลงกระทาการ
6. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาบริ หารจัดการอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สัญญาแต่งตังตั
้ วแทนแต่เพียงผู้ดียว โครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ/หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนาบิสซิเนส คอมเพล็กซ์
7. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีเงินฝาก
8. หลักประกันการกู้ยืมอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามที่กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ อู าจจะกาหนด
ในสัญญาเงินกู้
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ น ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้
หลักประกันการกู้ยืมนี ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสาร
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อตกลงหลักต่างๆของผู้ก้ รู วมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อตกลงดังต่อไปนี ้
1. ข้ อปฏิบตั ิทางการเงินตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้และ/หรื อเอกสารทาง
การเงินเกี่ยวข้ อง
2. จะไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ
3. จะไม่ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
4. ในกรณีที่ผ้ กู ้ จู ะทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่ที่มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี และมี
ขนาดพื ้นที่มากกว่า 900 ตารางเมตรผู้ก้ จู ะต้ องปฏิบตั ิตามที่กาหนดใน
สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
5. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของบริ ษัท จะ
ดารงสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ ทงหมดที
ั้
่ออกและเสนอขาย ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกู้นี ้
6. กรณีที่ผ้ กู ้ ูผิดสัญญาในสัญญาเงินกู้อื่นใดกับผู้ให้ ก้ ูอื่น ให้ ถือว่าเป็ นการ
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ค่ ำธรรมเนียมกำรชำระ
หนีก้ ่ อนครบกำหนด

ผิดสัญญาเงินกู้นี ้ด้ วย
7. ผู้ก้ ู จะต้ อ งด ารงสถานะอัต ราส่ว นการก่ อ หนี ส้ ิน ที่ มี ภาระดอกเบี ย้ ต่ อ
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ไม่เกินร้ อยละ 35 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล
เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จากัด ตกลงเป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ ต ลอดอายุ
สัญญาเงินกู้นี ้
8. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จะดารงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนทังหมดที
้
่ชาระแล้ วของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จากัด ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้นี ้
9. การจาหน่ายสินทรัพย์ใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้
และ/หรื อเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
10. สัด ส่ว นการเช่า พื น้ ที่อ าคารสานัก งานจะต้ อ งเป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
สัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
11. ข้ อตกลงอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามที่กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ อู าจจะกาหนดในสัญญา
เงินกู้
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของจานวนหนี ้ที่ชาระก่อนครบกาหนด และอาจมีค่าใช้ จ่าย
อื่นใดอีกหากชาระหนีก้ ่อ นครบกาหนดไม่ตรงกับวันชาระดอกเบีย้ ของงวด
ดอกเบี ้ยแต่ละงวด ทังนี
้ ้ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

อย่างไรก็ดี เว้ นแต่ในกรณีที่มีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้ าที่
ประกาศกาหนดห้ ามมิให้ กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนนั ้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรกตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ในอนาคตผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อเข้ าลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนันจะเป็
้
นไป
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด และเป็ น
การลงทุนเพื่อประโยชน์ของทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
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1.10

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

รวม
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
10.50%
0.75%

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้

เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
อั ต รำพื น้ ฐำน ประกอบด้ วย รายเดือน
ค่ ำ ธ ร รมเ นี ยม ใน ก ำ รไ ด้ มำ ซึ่ ง
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ค่ ำธรรมเนียม 2 ส่ วนคือ:
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
(1) อัตราไม่เกิน 0. 50% ต่อปี ของ
กรณีทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) ราคาทุนของทรัพย์สนิ หลักของ
กับผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ ทั ง้ นี ร้ าคาทุ น ของ
ไม่เกิ น 0.75% ของมูลค่าทรั พย์ สินที่
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ดั ง กล่ า วไม่ ร วม
ได้ มาของกองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้ จาหน่ายไปใน
กรณีทรัพย์สนิ อื่น
ภายหลัง และ (ข) ราคาทุน ของ
ไม่เ กิ น 1.0% ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน ที่
ทรัพย์สนิ หลักประเภทสิทธิการเช่า
ได้ มาของกองทรัสต์
ค่ ำธรรมเนี ยมในกำรจำหน่ ำยไปซึ่ง
(Leasehold) ที่ น ามาค านวณ
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย มจะคิ ด เฉพาะช่ ว ง
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้
ระยะเวลาที่ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ยัง มี ผ ล
จาหน่ายไปของกองทรัสต์
บังคับใช้ เท่านัน้
(2) อัตราไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของ
มูลค่าตามบัญชี ข องเงิ นลงทุนใน
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.75%

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตราสารทางการเงิน และ/หรื อเงิน
ฝากสถาบันทางการเงิน
ประกอบด้ ว ยค่ ำ ธรรมเนี ยม 2
ส่ วน คือ
(1) อัตราไม่เกิน [0.3%] ต่อปี ของ
(ก) ราคาทุ น ของทรั พ ย์ สิ น
หลักของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ราคา
ทุนของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
ไม่ ร วมมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้
จาหน่ายไปในภายหลัง และ
(ข) ราคาทุ น ของทรั พ ย์ สิ น
หลั ก ประเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า
(Leasehold) ที่นามาคานวณ
ค่ า ธรรมเนี ย มจะคิ ด เฉพาะ
ช่วงระยะเวลาที่สิทธิ การเช่า
ยังมีผลบังคับใช้ เท่านัน้
(2) อัตราไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของ
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รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รายเดือน

-

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.5%1

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ แก่
1. ค่าบริ หารจัดการโครงการ และ
2. ค่าพนักงาน หรื อบุคลากรเฉพาะที่
เกี่ ยวข้ องกั บ การบริ หารจั ด การ
โครงการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายใน
การด ารงสถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด

3.0%

-

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารทางการเงิน และ/
หรื อเงิ นฝากสถาบั น ทาง
การเงิน
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของเงินทุนจด รายเดือน
ทะเบียนของกองทรัสต์
ตามที่ ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ตามทีก่ าหนด
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
ในสัญญา
แต่งตัง้
ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ในอัต ราตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์
รายปี
กาหนด

1

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

-

-

-

อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โปรดพิจารณาสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญา ทังนี
้ ้ สาระสาคัญของสัญญา อาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อมีการจัดทาสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลา
2
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการ
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใน
การประเมิ น ระบบวิ ศ วกรรม ค่ า
ตรวจสอบอาคาร ค่ า ใช้ จ่ า ยจัด ท า
รายงาน หรื อบทวิจยั
ดอกเบี ย้ และค่า ธรรมเนีย มจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ
นิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อได้
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.20%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี

-

-

0.05%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีก่ าหนด
ในสัญญา

-

-

-

-

-

2.0%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ ช่ น ก ร ณี
กองทรัสต์ ลงทุนในต่างประเทศ เป็ น
ต้ น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงิ น
กู้ยืมหรื อการออกตราสารที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ล ซ่ อ มแซม
บารุ งรักษา และ/หรื อปรับปรุ งพัฒนา
อสัง หาริ มทรั พ ย์ และตกแต่ ง หรื อ
จัด แบ่งพื น้ ที่ ในอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ
นาออกหาประโยชน์หรื อให้ เช่า
ค่า บริ ห ารและควบคุม งานก่ อ สร้ าง
ซ่ อ มแซม บ ารุ งรั ก ษา และ /หรื อ

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
2.5%

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

-

-

1.0%
3.0%

เป็ นไปตามที่
ตกลงกับ
ธนาคาร
-

-

-

3.0%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ปรับปรุ งหรื อพัฒนา และตกแต่งหรื อ
จัดแบ่งพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในกรณีที่มกี ารระดม
ทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละการจั ด ท า จั ด ส่ ง
เอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
(1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น ค่ า
และ/หรื อ สอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ
(2) ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.75%
-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
-

-

1.0%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ค่ า ก า จั ด แ ม ล ง ค่ า ท า ส ว น
ต ลอ ด จ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ นใ ด ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อสังหาริ มทรัพย์
(3) ค่ า จัด ท าและจั ด พิ ม พ์ ร ายงาน
ประจ าปี และเอกสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
ตลอดจน ค่ า แปลและจั ด ส่ ง
เอกสารดังกล่าว
(4) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
แ ล ะ จั ด ห นั ง สื่ อ บ อ ก ก ล่ า ว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง การลง
ประกาศหนังสือพิมพ์
(5) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.05%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ส่วนที่ 1 หน้ า 43

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ถือหน่วยทรัสต์การเพิ่มทุน และ/
หรื อ ลดทุน เช่ น ค่าธรรมเนี ย ม
ธ น า ค า ร ค่ า อ า ก ร แ ส ต ม ป์
ค่ า บริ ก ารที่ น ายทะเบี ย นเรี ย ก
เ ก็ บ ค่ า ไ ป ร ษ ณี ย า ก ร ค่ า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(6) ค่ า เ อ ก ส า ร ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า เอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์
(7) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ ยวเนื่องจากการ
เปลี่ ย นแ ปลง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ และ/หรื อ ที่
เ กิ ด ขึ น้ จ า ก ก า รปฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีไ้ ม่

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.05%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ส่วนที่ 1 หน้ า 44

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ร ว ม ค่ า ที่ ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร
ดาเนินการดังกล่าว
(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่า ภาษี ป้ าย และ ค่า ภาษี อื่ น ๆ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การดาเนินงานของกองทรัสต์
(9) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ /ห รื อ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการ
จั ด ตั ้ ง ก อ ง ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบี ย นและค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
เตรี ยมและจัดทาเอกสารสัญญา
เป็ นต้ น
(10) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน
(Agent or Property Broker)

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

3.0%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 45

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

(ถ้ ามี) ในการจัดหาผู้เช่า หรื อใน
การซื ้อ จัดหา จาหน่าย หรื อโอน
สิ ท ธิ ใ น ท รั พ ย์ สิ น ใ ด ๆ ข อ ง
กองทรัสต์
(11) ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อ
การจัดหา ได้ ม า จาหน่าย จ่า ย
โอนทรั พ ย์ สิ น หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ เช่นค่าใช้ จ่ายในการ
จ า ห น่ า ย ห รื อ โ อ น สิ ท ธิ์
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
(12) ค่าภาษี ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ า
หรื อค่ า ธรรมเนี ย มและอากร
แสตมป์ ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การซื อ้
ขายหลักทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
การประมู ล ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ หรื อทรัพย์สินอื่นของ
กองทรั ส ต์ เช่ น ค่ า นายหน้ าซื อ้

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 46

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ขายหลัก ทรั พ ย์ และจะถู ก หั ก
จากค่าขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่าย
และค่า นายหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การซื ้อหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์
การประมู ล ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้ น
(13) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกาไร
ขาดทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจั ด ท า
รายงาน หรื อบทวิจยั
(14) ค่าใช้ จ่ายในการรั บชาระเงิ นค่า
ซื ้ อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
โทรศั พ ท์ ค่ า โทรสาร เป็ นต้ น

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 47

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่า
ซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อใน
กรณีที่จานวนหน่วยทรัสต์ที่จอง
ซื ้อมากกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย (ถ้ ามี)
(15) ค่ า จั ด ท า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื อ้
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ใ บ ท รั ส ต์
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในก ากั บ ภาษี
และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
กับกองทรั สต์ และค่าใช้ จ่า ยใน
การจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(16) ค่า จัด ท าและจัด พิ ม พ์ ห นัง สือ ชี ้
ชวนตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว
(17) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ น้ จากการ
ติ ด ต า ม ท ว ง ถ า ม ห รื อ ก า ร

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 48

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รั บ ช าระหนี ใ้ ดๆ หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นกฎหมายในการด าเนิ น คดี
ในศาลเพื่ อ รั ก ษาสิท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์
หรื อ ทรั ส ตี ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กองทรัสต์
(18) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายและค่าที
ปรึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์การให้
ค า แนะน าทาง กฎหม าย แ ก่
กองทรั ส ต์ ใ นกรณี ต่ า งๆ การ
จัด เตรี ย มเอกสารและรายงาน
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การ
จัด เตรี ย มเอกสารเผยแพร่ ข่ า ว
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ส่วนที่ 1 หน้ า 49

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

และระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามและเอกสาร
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ ข อ ง
กองทรั สต์ การจัด เตรี ย ม แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม เอกสารและสั ญ ญา
ต่ า งๆ ของกองทรั ส ต์ รวมถึ ง
สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ และสัญ ญา
แต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั สต์ แ ละ
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรั ส ต์ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดาเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการ
ยึดทรั พย์ สิน ค่าสินไหมทดแทน
ความเสี ย หายจากผู้ จั ด การ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ โดยรวม ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นกฎหมายในการด าเนิ น คดี
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รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สินไหมทดแทน ความเสียหายแก่
บุค คลภายนอก ค่าจดทะเบีย น
จ านอง ค่ า จดทะเบี ย นปลอด
จานอง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนต่างๆ กับสานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติ
กรรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไข
สัญญา เป็ นต้ น
(19) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น ค ดี
ของทรั สตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จัดการกองทรั สต์
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงปวงหรื
ั้
อเมื่อได้ รับ
ค า สั่ ง จ า ก ส า นั ก ง า น

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-
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รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20) ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุ ค คลภายนอกส าหรั บ ความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ใน
ส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทน
ที่ ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภ า ย ใ ต้
กรมธรรม์ประกันภัย
(21) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการเลิก กองทรั สต์
ห รื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
(22) ค่ า ตอบแทนผู้ ช าระบัญ ชี และ
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ใ นระหว่ า ง
การช าระบัญชี ก องทรั สต์ จ นถึ ง
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กบั
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

(23) ค่ า ภาษี ค่ า เบี ย้ ปรั บ เงิ น เพิ่ ม
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การด าเนิ น งานของกองทรั ส ต์
ร ว ม ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น
ห ลั ก ท รั พ ย์ ร ว ม ต ล อ ด จ น
ค่าใช้ จ่า ยและต้ น ทุนอื่ นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ้ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ก าหนดให้ เ ป็ น
ภาระของกองทรั ส ต์ ตลอดจน
ค่าใช้ จ่า ยและต้ น ทุนอื่ นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ้ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ก าหนดให้ เ ป็ น
ภาระของกองทรัสต์
(24) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

-

-

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

-

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ทัง้ หมด

เพดำน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ตลอดอำยุกองทรัสต์
ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

รำยครัง้
เพดำน % ของ NAV
รอบและ
ภำยหลังกำรทำ
ระยะเวลำที่ ธุรกรรมในแต่ ละครัง้
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

กองทรัสต์และดูแลเว็บไซต์
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทรั
้
สต์ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 11 ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
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1.11

เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จัดตังขึ
้ ้นโดยมีเงื่อนไข
ในการยกเลิกการจัดตังกองทรั
้
สต์ ดังนี ้
1)

มีผ้ จู องซื ้อไม่ถึง 250 ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่ถึงจานวนตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล

3)

มีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่บุคคลใด กลุ่ มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์
ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนด และไม่สามารถ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

4)

ไม่สามารถโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพื่อก่อตังกองทรั
้
ส ต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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1.12

ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ งดังต่อไปนี ้อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทังนี
้ ้ ใน
ส่วนนี ้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญโดยสรุปของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านัน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดของปั จจัยความเสี่ยงในส่วนที่
2 ของเอกสารฉบับนี ้)
1.12.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์
1)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์

2)

ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่

3)

ความเสีย่ งในการแข่งขันที่สงู ขึ ้นอาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารมีจานวนลดลง

4)

ความเสีย่ งในการสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้ รายได้ ของกองทรัสต์เปลีย่ นแปลงไป

5)

ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาของผู้เช่า ผู้ให้ เช่าที่ดิน และคูส่ ญ
ั ญาของกองทรัสต์

6)

ความเสีย่ งเรื่ องรายได้ ของกองทรัสต์ ภายหลังภาระผูกพันในการรับประกันรายได้ ของดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการสิ ้นสุดลง

7)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอาจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าและการจัดหาผู้
เช่ารายใหม่

8)

ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน

9)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของพื ้นที่จอดรถยนต์

10) ความเสี่ยงจากการที่ผ้ เู ช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกไม่ให้ ความยินยอมเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ หรื อไม่ตอ่ สัญญาเช่าและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
11) ความเสีย่ งจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ทางเข้ าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
12) ความเสีย่ งจากการที่เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ให้ แก่กองทรัสต์
13) ความเสีย่ งจากการใช้ อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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1.12.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
1)

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจไม่ สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสาเร็ จได้

2)

กองทรั สต์ ต้ อ งพึ่ง พาผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และบุค ลากรที่ มี ค วามช านาญในการด าเนิ น งานจัด หา
ผลประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์

3)

ความเสีย่ งจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น

4)

ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน

5)

กองทรัสต์ เป็ นกองทรั สต์ ที่อยู่ระหว่างการก่อตัง้ และทรั พย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนครั ง้ แรกเป็ น
โครงการที่ยงั ไม่มีผลการดาเนินงานในอดีตที่นกั ลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ า
ลงทุน

6)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการรับประกันผลกาไรจากการดาเนินงานของกองทรัสต์

7)

ความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันกาไรจากการดาเนินงานของทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก

8)

เงินเก็บสารองในอนาคตเพื่อการซ่อมแซมหรื อการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิ หลักอาจไม่เพียงพอ

1.12.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
1)

ความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศไทย

2)

ความเสีย่ งจากกรณีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนถูกเวนคืน

3)

ความเสี่ยงโดยรวมที่มีผลกระทบต่อกาไรที่ได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์

4)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนันอาจมี
้
คา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มขึ ้น รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยในการดาเนินการต่างๆ เพิม่ ขึ ้น

5)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ อาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสต์อาจสูญเสีย

6)

ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย

1.12.4 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
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1)

ความเสี่ย งอัน เกิ ด จากมาตรฐานการบัญ ชี ใ นประเทศไทยหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลง

2)

ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่าที่แท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้
ว่าราคาขายของอสังหาริ มทรัพย์นนจะเป็
ั้
นไปตามมูลค่าที่ประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบันหรื อในอนาคต

3)

ความเสี่ยงอันเกิดจากตลาดสาหรับการลงทุนและซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่

4)

ความเสีย่ งอันเกิดจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

5)

ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ความสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ แ ละ
ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ลงทุน ได้ รั บ จากหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า ผลตอบแทนที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ จากการ
ดาเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

6)

ความเสีย่ งอันเกิดจากผลการดาเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการ
กาไร

7)

ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ านวน

8)

ความเสี่ย งเกี่ ยวกับ การจดทะเบี ย นรั บ หน่ว ยทรั สต์ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น และการซือ้ ขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

9)

ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

10) ความเสีย่ งด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม
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